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حیضوت

زا شیپ  باـتک ، نیا  لوا  همین  .تسا  هدوـت  بزح  لواریبد   (1)« يرونایک نیدلارون   » اب هبحاصم  لماک  نتم  خـیرات » اب  وگتفگ   » باتک
ناراکردنا تسد  لاس 1378  رد  يرونایک  تشذگرد  اب  دوب و  هدش  پاچ  هرگن  تاراشتنا  طسوت  لاس 1376  رد  ناونع  نیمه  اب  نیا 

.دندشن هدوزفا ، نتم  ماهبا  عفر  حالصا و  هب  قفوم  هبحاصم 

باتک کی  رد  نیـشیپ  شخب  هارمه  هب  ار  نآ  هبحاـصم ، مود  همین  یباـیزاب  نمـض  یـسایس  ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  هسـسؤم  کـنیا 
: تسا هدمآ  لمع  هب  ریز  حرش  هب  یکدنا  حالصا  رییغت و  رضاح  باتک  شیاریو  رد  .دراد  یم  میدقت  ناونع  نامه  اب  لقتسم 

.تسا هدش  هدنسب  یپاچ  طالغا  حالصا  هب  اهنت  نیشیپ  شخب  رد  . 1

.تسا هدش  هدوزفا  اه  هحفص  یضعب  ياپ  رد  يرصتخم  تاحیضوت  دیدج  شخب  رد  . 2

مشچ رون »  » ناتسرهش عباوت  زا  هدلب »  » شخب رد  یـسمش  ناتسبات 1294  رد  يرون ، يدهم  خیـش  جاح  دنزرف  يرونایک : نیدلارون  - 1
لاس رد  دـناسر و  یم  ناـیاپ  هب  نارهت  نونفلاراد  هسردـم  رد  ار  دوخ  هطـسوتم  تالیـصحت  یگلاـس  هدزون  نس  رد  .دوشگ  ناـهج  هب 

، يرامعم نامتخاس و  هتشر  رد  دوخ  هیلاع  تالیصحت  ندنارذگ  زا  سپ  يرونایک  .دوش  یم  ناملآ  یهار  لیـصحت  همادا  يارب   1314
رد هفیظو ، ماظن  نارود  نایاپ  زا  سپ  يو  .دـنک  یم  تعجارم  ناریا  هب  ناـملآ  رد  تماـقا  لاـس  جـنپ  زا  سپ  لاس 1319  رد  ماجنارس 

هتیمک وـضع  تمـس  هب  بزح  هرگنک  نیمود  يرازگرب  زا  سپ  لاس 1326  رد  ددـنویپ و  یم  ناریا  هدوت  بزح  هب  ًامـسر  لاس 1321 
زا یعمج  هارمه  هب  نارهت ، هاگشناد  رد  هاش  ماجرفان  رورت  لابند  هب  لاس 1327  رد  .ددرگ  یم  باختنا  هیئارجا  تئیه  وضع  يزکرم و 

دروآ و یم  يور  یفخم  یگدــنز  هــب  نادــنز  زا  رارف  زا  سپ  لاـس 1329  رد  دوش و  یم  ینادـنز  ریگتـسد و  هدوـت  بزح  ياـضعا 
زا دوش و  یم  ناملآ  کیتارکمد  يروهمج  یهار  يوروش  رد  تماقا  لاس  ود  زا  سپ  دور و  یم  يوروش  هب  لاس 1334  رد  ماجنارس 

« مونلپ نیمهدزناش   » يرازگرب زا  سپ  .دـنک  یم  لامعا  بزح  يربهر  رد  ًالمع  ار  دوخ  یـسایس  تارکفت  رخاوا 1357  ات  لاس 1351 
هاـم تشهبیدرا  رد  بوصنم و  بزح  یلواریبد  ماـقم  هب  ءارآ  تیرثـکا  اـب  يروناـیک  هامدنفـسا 1357  رد  هدوـت  بزح  يزکرم  هتیمک 

نارهت رد  لاس 1378  رد  وا  .دـنام  یم  یقاـب  تمـس  نیمه  رد  بزح  لـالحنا  تشادزاـب و  ناـمز  اـت  ددرگ و  یمزاـب  ناریا  هب   1358
.تشذگرد
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همدقم

يزیرگ خـیرات  زا  ار  یناسنا  عماوج  ناسنا و  اّما  .درگن  یم  هتـشذگ »  » هب خـیرات  .دراد  هدـنیآ »  » هب مشچ  دـیز و  یم  لاح »  » رد یمدآ 
زا هک  ناس  نادـب  هدـنیآ ، نتخاس  مینک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یطیارـش  تیعقوم و  زا  یهاـگآ  تیوه و  تخانـش  هک  ارچ  تسین 

یمامت رد  زاـبرید و  زا  يور ، نیا  زا  مه  .تسا  نکمماـن  هتـشذگ  تسرد  تخانـش  نودـب  دوش ، زیهرپ  هتـشذگ  تاهابتـشا  اـهاطخ و 
نییعت يارب  زین  شیوخ و  تیعقوم  كرد  تیوه و  رب  یهاگآ  تخانـش و  يارب  نوگاـنوگ  عماوج  اـه و  ناـسنا  يرـشب ، ياـه  ندـمت 

تریصب دح  رد  تسا ، هتفهن  يرشب  ياه  هبرجت  خیرات و  هنیـس  رد  هک  یتمکح  زا  ات  دنا  هتـسیرگن  خیرات  رد  دوخ  هدنیآ  هار  ریـسم و 
گـنهرف و ورملق  رد  یمدآ  شـالت  يوار  یتـیگ و  هصرع  رب  يرـشب  ياـه  نومزآ  اـه و  هبرجت  تشاـبنا  خـیرات ، .دـنریگ  هرهب  دوـخ ،

زومآ تمکح  یملعم  دـنراد ، يداقن  دـقن و  ییاـناوت  یهاـگآ و  درخ و  اونـش و  شوگ  اـنیب و  مشچ  هک  ناـنآ  يارب  تسا و  یگدـنز 
هبنت تیبرت و  رکذـت و  شزوـمآ و  يارب  ینامـسآ  بتک  رد  هک  تسا  نادـنچ  ناگتـشذگ  تیاور  خـیرات و  يزوـمآ  تـمکح  .تـسا 
ماوقا هتـشذگ  خـیرات  هب  يرایـسب  تاراشا  دـیجم  نآرق  رد  .تسا  هدـش  هتفرگ  هرهب  یخیرات  دـهاوش  اه و  لاثم  زا  تریـصب  ناـبحاص 

رد سپ  .تسا  هدوب  ییاه  مسر  هار و  اه و  تنس  امـش  زا  شیپ  و   » تسا هدش  دیکأت  خیرات  يزومآ  تمکح  یگژیو  رب  دراد و  دوجو 
(137 نارمع ، لآ  «. ) تسا هدوب  هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  راک  نایاپ  هک  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز 

خیراـت مئـالع  زا  هک  ره  و  تسا ...  روما  رارـسا  نئازخ  خـیرات  دـسیون « یم  اـنعم  نیمه  رد  یقهیب  خـیرات  فـلؤم  یقهیب ، لـضفلاوبا 
يالقع هلمج  لقع  هجیتن  دیآ  شیپ  ار  وا  هک  هعقاو  ره  رد  دـنک  لمأت  خـیرات  رد  هک  ره  .دوش  زارد  يو  رب  هنامز  تسد  دـنک  ضارعا 
دناد و یم  ناگتشذگ » تالاح  رب  ییانشآ   » ار خیرات  فده  هدایسلا  حابصم  هداعسلا و  حاتفم  فلؤم  دشاب .» هدیسر  يو  هب  ملاع 
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نامز ياه  ینوگرگد  رب  ار  ناسنا  هک  يا  هبرجت  هکلم  هب  یبایتسد  اهنآ و  زا  نتفریذپ  دنپ  تالاح و  نیا  زا  نتفرگ  تربع   » دسیون یم 
هب تسا  هدش  لصاح  ناگتـشذگ  رب  هک  ییاهدوس  رب  دراد  رانکرب  دنا  هتـشگ  التبم  نادـب  ناگتـشذگ  هک  یئاه  نایز  زا  دـنک و  هاگآ 

(1)« .دنک هبیط  ناسنا  يوس 

یهاگآ و درخ و  رب  سک  ره  هظفاح  ور  نیا  زا  تسوا و  ياه  هتـسناد  اه و  هبرجت  يواح  وا و  تیوه  زا  یمهم  شخب  درف  ره  هظفاـح 
ره تسا و  يرشب  عماوج  یعمج  هظفاح  خیرات ، .دراذگ  یم  ياجرب  گنررپ  یشقن  وا  هدنیآ  یگدنز و  رب  رذگهر  نیا  زا  وا و  شنیب 

داـعبا و رب  دسانـش و  یم  زاـب  شیوخ  تیوه  تسوا  كرتشم  یعمج و  هظفاـح  هک  دوخ  خـیرات  رب  فوقو  یهاـگآدوخ و  اـب  هعماـج 
اه و ناوت  ددنب ، یم  تاهابتشا  اهاطخ و  رارکت  رب  هار  هک  یخیرات  تریصب  وترپ  رد  يرشب  عماوج  .دبای  یم  یهاگآ  نآ  ياه  یگژیو 

لسن رذگ  هنامز ، نامز و  رذگ  .دراد  فعاضم  یتیمها  ناوج  لسن  يارب  هژیو  هب  دنور  نیا  دسانـش و  یم  زاب  ار  شیوخ  ياه  تیلباق 
روضح دوخ  زا  شیپ  ياه  لسن  ياه  هبرجت  رد  هک  دیآ  یم  دیدپ  يرت  ناوج  لسن  خیرات ، رد  یـشدرگ  ره  اب  تسا و  اه  هبرجت  اه و 

.دبای یمرد  ار  دوخ  تیوه  هتفای و  فوقو  دوخ  هتشذگرب  هک  تسا  یخیرات  یهاگآدوخ  خیرات و  رد  نتسیرگناب  اهنت  درادن و 

یلم و تدحو  زاس  هنیمز  كرتشم ، هتـشذگ  رب  یهاگآ  تسا و  اه  تلم  دحاو  ياه  هبرجت  كرتشم و  هتـشذگ  هدننک  تیاور  خیرات ،
تدحو تیوه و  یلـصا  ياه  هفلؤم  زا  یکی  ار  كرتشم  خـیرات  رب  یهاگآ  كرتشم و  هتـشذگ  هک  تس  ور  نیا  زا  تسا و  یگنهرف 

نایم زا  ار  یناسنا  يدرف  هظفاح  هک  دـنام  یم  نادـب  یلم  گنهرف  یعمج و  یهاـگآ  زا  خـیرات  فذـح  .دـنناد  یم  عماوج  اـه و  تلم 
يریذپ بیـسآ  زین  هعماج  ای  تلم  کی  خیرات  فیرحت  .دـماجنا  یم  تیـصخش  تیوه و  لالحنا  هب  راک  دروم  ود  ره  رد  هک  میرادرب 

هدرک لیمحت  اه  تلم  رب  ار  يرابدرد  جـیاتن  نآ  فیرحت  ای  خـیرات  هب  ییانتعا  یب  هک  اسب  هچ  دراد و  لاـبند  هب  ار  هعماـج  تلم و  نآ 
.تسا

رد نتـسیرگن  زا  ریزگاـن  يرـشب  ندـمت  يریگ  لکـش  زاـغآ  زا  یمدآ  تسا و  یعمج  نتـشیوخ  رد  نتـسیرگن  خـیرات ، رد  نتـسیرگن 
زا فلتخم  حوطس  اه و  بلاق  رد  نوگانوگ و  ياه  هویش  هب  یسیون  خیرات  هنیمز ، نیا  رب  .تسا  هدوب  دوخ  یعمج  هظفاح  نتـشیوخ و 
اّما .دراد  هنیرید  يا  هنیشیپ  يرشب  ندمت  رد  کیمداکآ ، یصصخت و  یمومع و  ياه  نتم  ات  يدرف  هرطاخ  تیاور و  هصق و  ریطاسا و 

قیقحت هدش  فیرعت  يژولودتم  رب  راوتسا  دنم و  شور  یملع  نوچمه  خیرات »  » هنیشیپ

.1364 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  مالسا ، رد  خیرات  ملع  دنو ، هنیئآ  قداص  - 1
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هتوب رد  هدرک ، يدنب  هقبط  هدروآ ، درگ  ار  اه  هداد  كرادم ، دانسا و  تارطاخ و  اه و  تیاور  زا  رتارف  هک  یملع  نوچمه  یسررب ، و 
عماج و یلیلحت  لصا و  هب  کیدزن  هتساریپ و  حّقنم و  يریوصت ، یملع ، شور  يانبم  رب  هدیجنس و  دنم ، شور  یملع و  یسررب  دقن و 
ار نآ  ءاقترا  دشر و  ناتـساب ، نانوی  هفـسالف  راثآ  رد  ار  خیرات » هفـسلف   » هقباس .تسین  مین  نرق و  کی  زا  شیب  دهد  تسد  هب  تسرد 

اپورا يارگدرخ  هفـسالف  راثآ  رد  ار  نآ  يریگ  جوا  سناسنر و  هرود  رد  ار  نآ  يریگ  لکـش  یمالـسا ، هفـسالف  ناخروم و  راثآ  رد 
یناـسنا مولع  ورملق  هب  مهدزون  نرق  رد  صخـشم  ینیع و  دـنم و  شور  ملع  نوچمه  خـیرات ، اـّما  دـید  ناوت  یم  و 18  نورق 17  رد 

.داهن لماکت  هب  ور  یملع  یسیون  خیرات  هک  دوب  نارود  نیا  زا  تسویپ و 

يراذـگریثأت هب  ناوت  یم  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  هتـشاد  هار  رد  ار  يرایـسب  عناوم  خـیرات  ملع  هب  ندیـسر  يارب  یـسیون  خـیرات 
هتـشاد ار  نآ  ياعدا  دنا و  هتـشون  خیرات  زابرید  زا  نایمدآ  .درک  هراشا  وا  رثا  رد  خروم  هاگدید  تینهذ و  تیاور و  رد  يوار  تینهذ 

دوخ هک  یخیرات ، یـسانش  هعماج  اّما  .دـنهد  یم  تسد  هب  اه  تیعقاو  اهدادـیور و  زا  هناـفرط  یب  یعقاو و  ینیع و  يریوصت  هک  دـنا 
زا سک  ره  هک  داد  ناشن  اه  یـسررب  دـقن و  تسیرگن و  دـیدرت  هب  اعدا  نیا  رد  تسا ، یـسیون  خـیرات  زا  يا  هلحرم  لماکت  لوصحم 
وا ینهذ  رظنم  اب  هک  نانچ  ار  خـیرات  ناهج و  درگن و  یم  خـیرات  اهدادـیور و  هب  ناهج و  هب  شیوخ  رظنم  زا  دوخ و  صاخ  هاگدـید 

لـصاح و یناـسنا ، مولع  ورملق  رد  هژیو  هب  یمدآ  تخانـش  .دـهد  یم  هئارا  دـنک و  یم  ریـسفت  لـیلحت و  دـبای و  یم  رد  دـناوخ ، یم 
هاگدید هک  یمدآ  هاگدـید  رظنم و  ، تینهذ .تسا  طورـشم  تسا ، یمدآ  هک  ییاسانـش  لعاف  تینهذ  هب  تسا و  نیع  نهذ و  دـنیآرب 

یعامتجا و تیعقوم  طیارـش و  اـب  بساـنتم  دوخ و  هاگدـید  زا  یمدآ  .تسا  یبسن  طورـشم و  دودـحم ، هراومه  تسا ، خـیرات  يوار 
لاح رظنم  زا  درگن و  یم  خیرات  هب  دوخ  شناد  دح  رد  دوخ و  یعمج  يدرف و  قئالع  عفانم و  اب  بسانتم  یتخانش و  ناور  یگنهرف و 

اّما تسا ، صاخ  دصاقم  یپ  رد  هنادماع و  هناهاگآ و  هاگ  هچرگ  خیرات ، فیرحت  هک  تسور  نیا  زا  دـبای و  یم  رد  ار  هتـشذگ  ، دوخ
ثداوح رد  هک  ییاه  تیـصخش  تارطاخ  نایم  نیا  رد  .دراد  خروم  يوار و  هدنرگن ، هاگدـید  رظنم و  يراذـگریثأت  رد  هشیر  بلغا 

زا شیب  اّما  دنور  یم  رامـشب  شزرا  اب  يدانـسا  خیرات ، هب  نادنمقالع  ناخروم و  يارب  هچرگ  دنا ، هتـشاد  شقن  نارود  کی  یخیرات 
ریثأت نایوار  یعامتجا  يدرف و  قئالع  عفانم و  تیعقوم و  تینهذ و  رظنم و  هاگدـید و  زا  یخیرات  كرادـم  اه و  هداد  دانـسا و  رگید 
نینچ رد  .تسا  گنررپ  رایـسب  دـنک ، یم  تیاور  هچ  نآ  رد  يوار  یتیـصخش  راـتخاس  یـسانش و  ناور  نهذ و  شقن  دـنریذپ و  یم 

اه و شخب  اهنت  هاگآان  ای  هنادماع  نایوار  ینوتم 
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، دننک یم  نایب  دنرادنپ  یم  دوخ  دوس  هب  هک  ناس  نادـب  ای  دـنا و  هتفایرد  دوخ  هک  ناس  ادـب ن  ار ، اه  تیعقاو  اهدادـخر و  زا  يداعبا 
، خیرات رب  هوالع  اه ، نتم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دننک  یم  نامتک  ار  ییاه  تیعقاو  دـندنب و  یم  ییاهدادـیور  رب  مشچ 

یمن نایوار  تیعقوم  شقن و  هاگدید و  رظنم و  دقن  تخانـش و  نودـب  لیلد  نیمه  هب  دـید و  ناوت  یم  زین  ار  نایوار  هاگدـید  رظنم و 
.داد تسد  هب  یعماج  تسرد و  يرواد  نانآ  تیاور  هرابرد  ناوت 

یمامت رد  یـسیون  خیرات  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتـشاد  دوجو  یـسیون  خیرات  یلاعت  دشر و  هار  رد  هک  یعناوم  مغر  هب  اما 
هک اجنآ  ات  دراد  هنیرید  رابرپ و  يا  هنیشیپ  زین  یمالسا  ندمت  رد  تسا و  هدوب  نایمدآ  یلـصا  ياه  یلوغـشملد  زا  يرـشب  ياه  ندمت 

فده و تیهام و  هب  هراشا  تسا و «   (1)« هتشاد مات  تمزالم  مالسا  روهظ  اب  خیرات  ملع  روهظ   » یمالـسا ندمت  رد  هک  دننآرب  یخرب 
ربمایپ ثیداحا  نایم  رد  میرک و  نآرق  رد  میناوت  یم  ار  نآ  تسا و  مالـسا  روهظ  زاغآ  نامه  هب  قوبـسم  مالـسا  رد  خیرات  ملع  هویش 

(2) «. میبایب

زا .تفای  ءاقترا  دشر و  ایند  طاقن  رگید  هب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  زا  مالـسا  نید  شرتسگ  ياپمه  یمالـسا  ندمت  رد  یـسیون  خـیرات 
فیلأت ار  خیراتلا » باتک  » مان هب  يرثا  هک  ( يرجه لاس 147  هب  افوتم   ) مکح نب  هناوع  و  ع )  ) یلع ماما  بتاک  عقار » یبا  نب  هللادـیبع  »
ندمت رتسب  رب  ناملسم  ناخروم  دش ، فیلأت  يرجه  هدس 14  رد  هک  يراثآ  ات  يرجه ،) لاس 151  هب  افوتم   ) قاحسا نبدمحم  درک و 

اه هتشر  رد  ناناملسم  .دنور  یم  رامشب  يرشب  ندمت  دنمشزرا  نوتم  زا  هک  دنا  هدروآ  دیدپ  یسیون  خیرات  رد  يرابرپ  راثآ  یمالـسا 
خیرات ات  هتفرگ  باسنا  جارخ و  حوتف و  تاقبط و  مجارت و  لتاقم و  لاـجر و  هریـس و  يزاـغم و  زا  یـسیون  خـیرات  فلتخم  بعـش  و 

رثا اهدـص  یـسایس  یمومع و  خـیرات  شراگن  رد  زین  بهاذـم و  نایدا و  اه و  هقرف  خـیرات  اه و  هفرح  اه و  گـنج  اهرهـش و  دـالب و 
ناهج رد  هفـسلف  یناسنا و  مولع  ياه  هنیجنگ  ناونع  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدرک  فیلأت  یبرع  یـسراف و  ياـه  ناـبز  هب  شزرااـب 
يارب یمالسا  ندمت  رد  هک  تسا  یهجوت  تیمها و  هناشن  ناناملسم  یخیرات  نوتم  یلاعتم  تیفیک  ترثک و  عونت و  .دنا  هدش  هتخانش 

رد خیرات  هفـسلف  یـصصخت و  یمومع و  خیرات  هنیمز  رد  نایناریا  هژیو  هب  ناناملـسم و  راثآ  .دـنا  هدوب  لئاق  يراگن  خـیرات  خـیرات و 
هتشاد یمهم  ریثأت  شقن و  يرشب  ندمت  رد  یناسنا  مولع  تفرشیپ 

ص 13. نامه ، - 1
ص 170. ، 1352، باتک همجرت  رشن و  هاگنب  يدوعسم ، دیجم  همجرت  نودلخ ، نبا  خیرات  هفسلف  يدهم ، نسحم  - 2
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يرشب شناد  مهم  ياه  هبعش  زا  مالسا  زا  دعب  ناریا  یمالسا و  ندمت  رد  بهاذم  قرف و  لحن و  للم و  رد  قیقحت  یـسیون و  خیرات  و 
.تسا هتفر  یم  رامش  هب 

لسرلا ممالا و  خیرات  يربط  خیرات  موس ه ) نرق  بوقعی  یبا  نبدمحا   ) یبوقعی خیرات  نوچ  يا  هتسجرب  راثآ  یمالسا  ندمت  رتسب  رد 
للملا و نودلخ ، نبا  همدقم  287 345 ه ) يدوعسم ، نیسحلا  نب  یلع  ، ) بهذلا جورم  224 310 ه ) يربط ، ریثک  نبریرج  نبدمحم  )

یمعلب خـیرات  429 ه ) یبـلعث ،  ) كولم راـبخا  ررغ  630 ه ) ریثا ، نـبا   ) خـیراتلا یف  لـماکلا  یناتـسرهش 548 ه ) میرکلادبع   ) لحنلا
افـصلا هضور  681 ه ) ینیوج ، کلم  اـطع   ) اـشگناهج خـیرات  470 ه ) یقهیب ، لـضفلاوبا   ) یقهیب خــیرات  366 ه ) یمعلب ، یلعوـبا  )

خیراوتلا هدـبز  يدابآرتسا ) ناخ  يدـهم   ) يردان ياـشگناهج  718 ه ) هللا ، لضف  نیدلادیـشر   ) خـیراوتلا عماج  903 ه ) دناوخریم ، )
لضف  ) ینیما يارآ  ملاع  ( 1043 یشنم ، کیب  ردنکسا   ) یسابع يارآ  ملاع  رهپـس ) یقتدمحم   ) خیراوتلا خسان  834 ه ) وربا ، ظفاح  )

ناملسم ناخروم  راثآ  ترثک  عونت و  .دش  فیلأت  خیرات  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  رگید  هتـسجرب  رثا  اهدص  و  927 ه ) ناهبزور ، هللا 
ياوتحم تسرهف و  نیودت  یتح  هک  دراد  هدرتسگ  نانچ  يا  هنماد  رثن ، مظن و  هب  یـسراف و  نابز  هب  یناریا ، ناناملـسم  راثآ  هژیو  هب  و 

شرازگ و فیـصوت و  حرـش و  هب  یـسیون  خیرات  ناریا ، یمالـسا  ندمت  رد  .دـشاب  یقیقحت  ياه  هلاسر  عوضوم  دـناوت  یم  راثآ  نیا 
شزومآ یـسانش و  هعماج  هفـسلف و  تمکح و  يواح  خیرات ، رب  هوالع  بلغا  یخیرات  بتک  هدشن و  دودحم  هتـشذگ  خـیرات  لیلحت 

رد یقهیب » خیرات   » یناماس و رـصع  رد  ناتـسیس » خیرات   » شراگن نامز  زا  یناریا  ناخروم  زا  يرایـسب  .دنا  هدوب  یقالخاو  ینید  ياه 
رد ار  یمالسا  تمکح  درخ و  یفسلف و  یقالخا و  ینید و  ياهرواب  تاداقتعا و  خیرات ، تیاور  لقن و  اب  هارمه  دعب  هب  يونزغ  رصع 

دراد و هبناج  دـنچ  یـشزرا  نایناریا  هژیو  هب  ناناملـسم و  یخیرات  نوتم  یخرب  هک  تسا  هیواز  نیا  زا  دـنا و  هدروآ  دوخ  راـبرپ  راـثآ 
شراگن نامز  زا  یقهیب  خیرات  نوچ  يرثا  لاثم  ناونع  هب  دنا و  هتسجرب  يراثآ  یبدا  رظن  زا  یسراف  رثن  مظن و  رد  اهنآ  زا  یخرب  یتح 

.دشخرد یم  یسراف  روثنم  تایبدا  هّلق  رب  نونکات  يرجه  مجنپ  نرق  رد  دوخ 

هدرک فیلأت  یلحم  نادنمتردق  ای  ناهاشداپ  روتسد  هب  يرابرد  ناخروم  هک  يراثآ  رد  هژیو  هب  راثآ و  زا  يرایـسب  رد  نیا  مغر  هب  اما 
دوخ راثآ  رد  ناخروم  هنوگ  نیا  .تسا  هدش  فیرحت  ای  هدش و  هتفرگ  هدیدان  ای  خیرات  رد  یمدرم  ياه  تضهن  نامدرم و  شقن  دنا ،

: دوب هتفگ  يدعس  .دنا  هتسب  مشچ  نامدرم  یگدنز  رب  هتفرگ و  هدیدان  ار  مدرم  یبهذم  یمدرم و  ياه  تنس  تیوه و 
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اّما راگدای » ایند  تسا  قلخ  یسب  زک  کلم  نادنوادخ  نیا  دننادب  ات  رایدنفـسا  نت و  نییور  متـسر  دنا  هدروآ  اه  همان  هش  رد  هک  نیا  »
دنتشاد و تلفغ  قلخ  زا  دنتـسیرگن  یم  خیرات  هب  نامکاح  رظنم  زا  دنتـشون و  یم  خیرات  کلم » نادنوادخ   » روتـسد هب  هک  یناخروم 
ار خـیرات  .دـنداد  یم  تسد  هب  هدـش  فیرحت  هسیدژگ و  يریوصت  دنتـشون  یم  یمدرم  ياه  تکرح  مدرم و  زا  راچان  هب  هک  اـج  ره 

راثآ هنوگ  نیا  رد  هک  دوب  يور  نیا  زا  ناـمدرم و  تکرح  رتسب  هن  تردـق و  ناـبابرا  هرکذـت  دنتـسناد و  یم  ناـهاش  تاـحوتف  حرش 
.دوش یمن  هدید  نانآ  یبهذم  یلم و  تیوه  مدرم و  زا  یناشن 

تاریثأـت نیلوا  هک  دوـب  ناـمز  نیا  رد  مـه  داد و  خر  یتـالوحت  نوگاـنوگ  لـیالد  هـب  ناـیناریا  يرگن  ناـهج  رد  هطورـشم  رـصع  رد 
ناریا یسیون  خیرات  رب  ار  دوخ  ریثأت  شرگن  نیا  تفای و  هار  ناریا  هب  یبرغ  ياپورا  گنهرف  زا  مسیلانویـسان  مسیلاربیل و  ییارگدرخ ،
هویـش اب  ار  نانآ  تخیگنارب و  نامدرم  یگدنز  هعلاطم  هب  ار  ام  ناسیون  خیرات  هجوت  یبرغ  گنهرف  اب  ییانـشآ  .تشاذـگ  ياجرب  زین 

ار یبلاوق  داد و  جاور  زین  ار  یبرغ  هشیدنا  اه  بلاق  اهوگلا و  زا  دیلقت  اما  درک ، انشآ  خیرات  رد  یـسررب  قیقحت و  ینیع  یملع و  ياه 
ناریا رـصاعم  خـیرات  هب  نایبرغ  زا  یخرب  .تشادزاـب  اـم  هعماـج  ياـه  تیعقاو  زا  يرایـسب  ندـید  زا  ار  اـم  ناـخروم  هک  دروآ  دـیدپ 

ود ره  اّما  دنوش ، یم  میسقت  لقتسم  ناققحم  رامعتسا و  میقتسم  نارومأم  هورگ  ود  هب  نانیا  .دنتـشون  يراثآ  هنیمز  نیارد  دنتخادرپ و 
ینایناریا زا  .دنتـساخرب  يرواد  یـسررب و  لیلحت و  هب  رظنم  نآ  زا  دندرک و  لیمحت  ناریا  خیرات  رب  ار  یبرغ  مسیلاربیل  اه  بلاق  هورگ 
تاشیارگ ياراد  لقتـسم و  یهورگ  دـندوب و  يرنوسامارف  ءاضعا  زا  یهورگ  دـنتخادرپ  هرود  نیا  رد  رـصاعم  خـیرات  شراگن  هب  هک 
ياهوگلا زا  قلطم  دیلقت  هاوخاوه  دنتـساوخ و  یم  یبرغ  رگ  هطلـس  ياه  تردـق  هب  یگتـسباو  رد  ار  ناریا  اهرنوسامارف  .هنایارگ  یلم 

مسیلاربـیل و زا  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  اـّما  دنتـشاد  رــس  رد  ار  روـشک  لالقتــسا  يوزرآ  هـچرگ  لقتــسم  ناـخروم  .دـندوب  یبرغ 
ناوت یم  ار  نانیا  .دنتـسیرگن  یم  ام  خـیرات  يدوخ و  هعماج  هب  رظنم  نامه  زا  اه و  بلاـق  ناـمه  رد  هدوب و  رثأـتم  یبرغ  ییارگدرخ 
هلمج نآ  زا  هرود  نیا  یخیرات  مهم  رثا  دنچ  .دندش  لاعف  ناریا  یـسایس  هنحـص  رد  يدـعب  ياه  ههد  رد  هک  تسناد  ینویلم  فالـسا 

هطورشم و خیرات  هاشدمحا و  یگدنز  یسایس ، بازحا  حیرات  نایناریا ، يرادیب  خیرات  ناجیابرذآ ، هلاس  خیرات 18  هطورشم و  خیرات 
هتفرگ هدـیدان  بلغا  نانآ  یبهذـم  تیوه  مدرم و  شقن  زین  نانیا  راثآ  رد  .دنتـشون  هورگ  نیا  ار  یّکم  نیـسح  ناریا  هلاس  خیرات 25 

.دش یم 

یندم و ياه  يدازآ  هصرع  رد  هطورشم  بالقنا  ياهدرواتسد  دعب  هب  زا 1304  وا  يروتاتکید  رارقتسا  ناخاضر و  ياتدوک 1299 اب 
اب یناخاضر  يروتاتکید  .تفر  داب  رب  یسایس  یعامتجا و 
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عماوج زا  دیلقت  هب  ار  یناریا  هعماج  روز  تنوشخ و  یکیزیف و  بوکرس  لامعا  اب  ات  دیشوک  یم  ناملآ  رخاوا  رد  ناتسلگنا و  رب  هیکت 
رد ار  دوخ  یگنهرف  کیژولوئدـیا و  هیجوت  درک ، یم  هولج  دبتـسم  یناطلـس  بلاق  رد  هک  یناخاضر  يروتاتکید  .دـنک  راداو  یبرغ 

يروتاـتکید و یهاـش و  متـس  ماـظن  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  يارب  تـسج و  یم  مسینووـش  یطارفا و  مسیلانویـسان  یتـسرپ و  نـطو 
اب بساـنتم  بولطم و  يوگلا  ناونع  هب  هدرک و  غیلبت  ار  یهاـشنهاش  ماـظن  مالـسا و  زا  لـبق  ناریا  یتسینووش ، تاـساسحا  نتخیگنارب 
زا لبق  ناریا  خیرات  هب  هک  دمآ  دیدپ  یناریا  یـسیون  خـیرات  رد  هزات  یجوم  هک  دوب  رکفت  نیا  رتسب  رب  .درک  یم  یفرعم  یناریا  هعماج 
یم یفرعم  یهاشنهاش  ماظن  وترپ  رد  نایناریا  تفرـشیپ  رادتقا و  تزع و  نارود  و  ییالط » رـصع   » نوچ ار  نآ  تخادرپ و  یم  مالـسا 

مهارف مالـسا  زا  لبق  ناریا  هرابرد  ییاهباتک  فیلأت  همجرت و  يارب  يا  هنیمز  هرود  نیا  رد  مالـسا  زا  لـبق  ناریا  خـیرات  هب  هجوت  .درک 
نیرز رتکد  ینیعم ، دمحم  رتکد  يرهپس ، هللا  حیبذ  دوادروپ ، میهاربا  راثآ  اینریپ ، هلودلاریـشم  باتک  هب  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  درک 

.درک هراشا  اینریپ و ...  قفش ، هداز  اضر  بوک ،

ات رویرهـش 20  زا  داد و  ناـیاپ  یناـخاضر  يروتاـتکید  هب  رویرهـش 1320  رد  ناریا  هـب  نـیقفتم  ياوـق  دورو  مود و  یناـهج  گـنج 
یلم تضهن  .دنوش  لاعف  یناریا  هعماج  هصرع  رد  یـسایس  ياه  نامزاس  بازحا و  هک  دـمآ  دـیدپ  یتصرف  دادرم 1332  ياتدوک 28 

راگزور نآ  ناریا  یـسایس  مهم  نامزاس  ود  رذگهر  نیا  زا  دش و  یلم  رکفت  نویلم و  دشر  زاس  هنیمز  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  يارب 
روشک و لالقتسا  ظفح  اب  هک  تسج  یم  یماظن  رد  ار  ناریا  هعسوت  یّلم  ههبج  .دنتفرگ  اپ  هدوت » بزح   » و نآ » بازحا  یلم و  ههبج  »

داـحتا زا  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  اـه و  هشیدـنا  هدوت  بزح  دـنک و  تیعبت  ییاـپورا  یگنهرف  يرکف و  ياـهوگلا  زا  یبرغ  یـسارکومد 
یلم ناخروم  لوا ، شیارگ  .دنتـشاذگ  ریثأت  زین  خیرات  شراگن  یـسیون و  خـیرات  رد  هاگدـید  ود  نیا  .تفرگ  یم  نامز  نآ  يوروش 

نآ رب  یـسور  مسیـسکرام  ياه  بوچراچ  اه و  بلاق  هک  دـش  رجنم  يراـثآ  راـشتنا  فیلأـت و  هب  مود  شیارگ  دروآ و  دـیدپ  ار  ارگ 
خیرات هب  مسیلانویسان  ییارگدرخ و  مسیلاربیل و  رظنم  زا  هطورشم  بالقنا  رـصع  رد  ناشفالـسا  هک  نانچمه  نایارگ  یلم  .دوب  مکاح 

هدوت بزح  رد  نامز  نآ  رد  هک  پچ  شیارگ  دنتفرگ و  یم  هدـیدان  خـیرات  رد  ار  مدرم  شقن  مدرم و  ینید  تیوه  دنتـسیرگن و  یم 
زا .درک  یم  يزاسزاب  لیلحت و  نیلاتـسا ، تیاور  هب  یخیرات  مسیلایرتام  يوروش و  بزح و  عفانم  رظنم  زا  ار  خیرات  تفای ، یم  یلجت 
رب هدـش  نییعت  شیپ  زا  اه  بلاق  میهافم و  لیمحت  مسیتامگد و  ار  راگزور  نآ  رد  یـسور  مسیـسکرام  هتـسجرب  مهم و  ياه  یگژیو 

رد .دنناد  یم  اه  تیعقاو 
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ياه هداد  اه و  تیعقاو  هک  تسا  نآ  اـهنت  خروم  راـک  تسا و  هدـش  نییعت  شیپ  زا  جـیاتن  اـه و  بلاـق  میهاـفم و  هشیدـنا  هویـش  نیا 
ییوس و زا  هویـش  نیا  زا  يرادربوگلا  .دنیآرد  کشخ  گنت و  ياه  بلاق  میهافم و  نآ  بلاق  هب  هک  دـنک  فیرحت  نانچ  ار  یخیرات 

حجرم اه  تیعقاو  نایب  رب  یبزح  ياه  تیـصخش  ندرک  گرزب  یبزح و  فادها  غیلبت  بزح ، عفانم  اهنآ  رد  هک  ییاه  باتک  شراگن 
رـشتنم نیودـت و  ناریا ، رـصاعم  خـیرات  هرابرد  هدوت  بزح  هک  تسناد  يراـثآ  هصخـشم  نیرت  مهم  رگید  يوس  زا  ناوت  یم  ار  دوب ،

.تسا هدرک 

تردق و ياه  هاگیاپ  دـعب  هب  لاس 1341  زا  هاش  تموکح  .داد  نایاپ  یـسایس  یعامتجا و  ياـه  يدازآ  هب  دادرم 1332  ياتدوک 28 
خیرات هنیمز  رد  يا  هیواز  چیه  زا  یشزرا  اب  رثا  چیه  دروم ، ود  یکی  رد  زج  روشک  لخاد  رد  .دیشخب  ماکحتـسا  ار  دوخ  يروتاتکید 

لکش یمالسا  بالقنا  ياه  هعیلط  هکدوب  نایم  نیا  رد  دندیـسر و  تسب  نب  هب  یـسایس  ياه  امزاس ن  بازحا و  .دشن  هتـشون  رـصاعم 
یگدز برغ  باتک  رد  دـمحا  لآ  لالج  .دـش  حرطم  يا  هزاـت  ياـه  هشیدـنا  یـسیون  خـیرات  هنیمز  رد  هک  دوب  هرود  نیا  رد  .تفرگ 

زین یتاقیقحت  .درک  یم  لابند  ار  يرگید  لیاسم  وا  باـتک  هک  دـنچره  .دـنک  حرطم  یـسیون  خـیرات  رد  ار  هزاـت  یهاـگن  اـت  دیـشوک 
.دوب یتسیلاربیل  تارکفت  نامه  هلابند  هک  دیسر  پاچ  هب  ّتیمدآ  نودیرف  زا  تیطورشم  يژولوئدیا  دننام  هطورشم  تضهن  هرابرد 

دید هاگدید  نیا  رد  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  ات  هطورـشم  زا  ناریا  یـسیون  خیرات  ياه  یگژیو  زا  یکی  میرذگب  هک  رثا  دنچ  زا 
دنتـسناوت یمن  ور  نیا  زا  دنتفرگ و  یم  هدیدان  ار  یناریا  گنهرف  یبهذم  تیوه  بهذم و  شقن  یپچ  يرابرد و  یلم و  ناخروم  هک 

نیا رظن  زا  ناریا  خـیرات  رد  لماع  ياه  شیارگ  زا  یمهم  شخب  هک  دوب  نینچ  دـننک و  یـسررب  خـیرات  رد  ار  ام  مدرم  ياـه  تکرح 
.دوبن ام  گنهرف  ینید  تیوه  بهذم و  شقن  كرد  هب  رداق  نانآ  یبرغ  ای  یتسیسکرام  ياه  بلاق  دنام و  یم  ناهنپ  ناخروم 

وحن هب  رـصاعم  خیرات  یـسررب  تخانـش و  هعلاطم و  هب  ناناوج  هژیو  هب  نایناریا و  لابقا  هجوت و  زورما  ات  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا 
هب لابقا  هژیو  هب  یـسیون و  خیرات  خیرات و  هب  هجوت  تفگ  ناوت  یم  هک  يدـح  ات  تسا  هتـشاد  شرتسگ  شیازفا و  هب  ور  يریگمـشچ 
هب دنا ، هتشاد  شقن  رـصاعم  خیرات  ثداوح  رد  هک  یناسک  .تسا  هدوبن  دح  نیا  ات  زگره  ناریا  رد  رـصاعم  خیرات  تخانـش  هعلاطم و 

هرطاخ نارگـشرازگ و  ناخروم ، زا  يرایـسب  راثآ  .دنتـشامگ  تمه  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  شیوخ  تارطاخ  راشتنا  شراگن و 
خیرات هنیمز  رد  يراثآ  فیلأت  هب  يرایـسب  نایجراخ  نایناریا و  زا  .تسا  هدـش  پاچ  همجرت و  رـصاعم  خـیرات  هراـبرد  یبرغ  ناـسیون 

تروص هب  ناریا  رصاعم 
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عیسو و لابقتسا  لابقا و  اب  رصاعم  خیرات  نوتم  .دنا  هتـشاذگ  ناقاتـشم  سرتسد  رد  ار  ناشراثآ  دنا و  هتـساخرب  یـصصخت  ای  یمومع 
یئاه ثحب  اه و  هاگدید  ترثک  اه ، هاگدید  رظنم و  نیوانع و  ریگمـشچ  عونت  الاب و  ژاریت  .تسا  هدـش  ور  هبور  ناناوخباتک  هدرتسگ 

مدرم و هجوت  لابقا و  زا  دنتـسه  ییاه  هناشن  یگلمج  دوش  یم  حرطم  تاعوبطم  رد  مدرم و  نایم  رد  یخیرات  ياه  باتک  هرابرد  هک 
.تسا هقباس  یب  ناریا  رد  نآ  تیفیک  تیمک و  هنماد و  هرتسگ و  هک  رصاعم  خیرات  تخانش  هب  ناوج  لسن  هژیو  هب  ناناوخباتک و 

نآ زا  هک  تسا  ینوگانوگ  ياه  هنیمز  ار  زورما  ات  یمالـسا و  بالقنا  نارود  رد  رـصاعم  خـیرات  هعلاطم  تخانـش و  هب  هدرتسگ  لابقا 
: درک هراشا  ریز  لیالد  هب  ناوت  یم  هلمج 

زا هک  ینارود  دـش و  زاغآ  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  هزات  ینارود  یمالـسا ، يروهمج  يریگ  لکـش  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  اـب 
تخیرورف هشیمه  يارب  يولهپ  هلسلس  یهاش و  متس  ماظن  .دیـسر  دوخ  نایاپ  هب  هام 1357  نمهب  رد  دوب  هدش  زاغآ  هطورشم  بالقنا 

.درک نآ  نیزگیاج  ار  يدـیدج  ياه  شزرا  دیـشک و  نالطب  طخ  نیـشیپ  ماظن  ياه  شزرا  زا  يرایـسب  رب  هک  دـمآ  دـیدپ  یماـظن  و 
، گرزب فطع  هطقن  نیا  رد  درک و  نوگرگد  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، نوگانوگ  داعبا  رد  ار  یناریا  هعماج  یمالـسا ، بـالقنا 

.دش زاغآ  ام  هعماج  ینید  یلم و  تشونرس  رد  هزات  ینارود 

رد يا  هرود  خیرات  شاکنک  هب  هک  سک  نآ  تشون و  نارود  نامه  رد  ناوت  یمن  ار  نارود  کی  یعقاو  خیرات  هک  دـنا  هتفگ  هراومه 
، تشاد دـهاوخن  راـیتخا  رد  ار  مزـال  كرادـم  دانـسا و  یـسک  نینچ  .تسا  هجاوم  ریذـپانروبع  یعناوم  اـب  دزیخ  یمرب  نارود  ناـمه 

تموکح .تفگ  ناوت  یمن  نوگانوگ  ياه  تحلصم  لیالد و  هب  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  تسا و  هدرپ  رد  هتفگان و  قیاقح  زا  يرایـسب 
نانچ ار  خیرات  هک  دنهاوخ  یم  وا  زا  دنراد و  یم  هگن  رود  خروم  سرتسد  زا  ار  كرادم  زا  يرایـسب  دوخ  رادتقا  ظفح  تهج  رد  اه 

زا ریزگانب  دنریگرد و  هرمزور  يراج و  ثداوح  رد  دوخ  هرود ، ره  ناخروم  نایوار و  نادهاش ، .دندنـسپ  یم  نانآ  هک  دـنک  تیاور 
هک دیآ  یم  مهارف  یتصرف  دسر  یم  نایاپ  هب  ینارود  هک  یماگنه  اّما  ...و  دنریذپ  یم  ریثأت  شیوخ  ياه  يریگرد  اه و  يریگعضوم 

هدش و يرپس  هتشذگ  نوچ  زور  طیارـش  زا  رتارف  خیرات  هب  دنوش و  اهر  اه  يریگرد  عفانم و  اه و  يریگ  عضوم  زا  ناخروم  نایوار و 
نامکاح راشف  دوش ، یم  هتفگ  ییاه  هتفگان  دریگ ، یم  رارق  ناخروم  سرتسد  رد  يرایسب  كرادم  دانـسا و  دننک ، رظن  لاح  نوچ  هن 

یم دوخ  هار  نایاپ  هب  بلغا  دنا  هدوب  هدش ، يرپس  نارود  ثداوح  ریگرد  هک  ییاه  تیـصخش  دور ، یم  نیب  زا  خـیرات  فیرحت  يارب 
ارذگ هرمزور و  ياه  یشیدنا  تحلصم  طیارش و  زا  غراف  ات  دنبای  یم  تصرف  لاجم و  دنسر و 
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نارود رد  هک  دبای  یم  ار  نآ  ناکما  دوش و  یم  اهر  هرمزور  يریگ  عضوم  يریگرد و  زا  زین  خروم  .دـننک  نایب  ار  شیوخ  تارطاخ 
دانـسا و .دـش  مهارف  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  دوب  یتصرف  همه  نیا  ...و  درگنب  يرتشیب  یفرطیب  اب  هدـش  يرپس  ینارود  نوچ  هتـشذگ ،
هچ دنتـشاد ، شقن  هتـشذگ  نارود  ثداوح  رد  هک  ییاه  تیـصخش  زا  يرایـسب  تفرگ ، رارق  ناققحم  سرتسد  رد  يرایـسب  كرادم 

دـش و پاچ  همجرت و  ینوگانوگ  راثآ  دنتـشون ، ار  شیوخ  تارطاخ  دـندرب ، هانپ  برغ  هب  هک  نانآ  هچ  دـندنام و  ناریا  رد  هک  نانآ 
ار نآ  لاجم  تسا  دـقتعم  نوگاـنوگ  ياههاگدـید  راـکفا و  ءارآ و  حرط  هب  هک  دوخ  ینید  ياـه  شزرا  هیاـپ  رب  یمالـسا  يروهمج 
، خـیرات هب  خـساپ  دـننام  یمالـسا  بالقنا  اب  ضراعم  یتح  نوگانوگ و  ياههاگدـید  اب  رـصاعم  خـیرات  ياه  باـتک  هک  دروآ  مهارف 

پاچ ناریارد  ...و  ادیوه  نودیرف  سوواط ، تخت  يرایدنفسا ، ایرث  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  یسایس  تارطاخ  يولهپ ، اضردمحم 
.داد شیازفا  ار  رصاعم  خیرات  تخانش  قایتشا  همه  نیا  دوش و  رشتنم  و 

یـسایس و ياه  هصرع  رد  نامدرم  هدرتسگ  تکراـشم  روضح و  .دروآ  دـیدپ  اـم  هعماـج  رد  ار  یمیظع  تـالوحت  یمالـسا  بـالقنا 
نیرت مهم  ینیع و  هنیمز  ناـمدرم  تکراـشم  .دوـب  میظع  لوـحت  نیا  مهم  داـعبا  زا  یلم  تشونرـس  نـییعت  رد  یگنهرف و  یعاـمتجا و 

عیسو و روضح  جیاتن  زا  ناوت  یم  ار  رصاعم  خیرات  رد  شاکنک  یخیرات و  تخانش  تسا و  یعامتجا  روعـش  یهاگآ و  ءاقترا  هزیگنا 
هعلاـطم هب  عیـسو  لاـبقا  لـیالد  زا  یکی  دوخ  هبون  هب  هک  درک  یقلت  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس و  ياـه  هنحـص  رد  مدرم  هدرتسگ 

.تسا یناریا  ناناوخباتک  نایم  رد  رصاعم  خیرات 

هک تسا  یگنهرف  هئارا  یعدـم  یمالـسا  يروهمج  .تفای  شیازفا  یمالـسا  يروهمج  ناریا و  هب  نایناهج  هجوت  یمالـسا  بالقنا  اـب 
زا یکی  گرزب  ییاه  گنهرف  هلباقم  هک  ام  رـصع  رد  تسا و  هتخانـشان  هزات و  ناـیناهج  يارب  اـّما  دراد  هشیر  مالـسا  نید  رد  هچرگ 

بـالقنا اـب  رگید  يوس  زا  .دزیگنا  یمرب  ار  ناـیناهج  یمومع و  راـکفا  هجوت  ون  هزاـت و  یگنهرف  هضرع  تسا ، نآ  یلـصا  ياهدـنور 
زورما ناهج  رب  نآ  ياه  تسایس  هک  دش  لیدبت  ردتقم  لقتسم و  يروشک  هب  برغ  اکیرمآ و  هب  هتسباو  يروشک  زا  ام  نهیم  یمالسا 

یهجوت یناهج  تسایس  رد  دوخ  يداصتقا  کیژتارتسا و  مهم  تیعقوم  مغر  هب  ام  روشک  یهاش  متس  میژر  رد  .دراد  زاسراک  يریثأت 
يوزرآ یمالسا  بالقنا  زا  سپ  اّما  دوب ، اکیرمآ  ياه  تسایس  زا  یعبات  یناهج  تسایـس  رد  نآ  عضاوم  هک  ارچ  تخیگنا ، یمنرب  ار 

هب اکیرمآ  ینعی  ناهج  رگ  هطلـس  تردـق  نیرت  گرزب  اـب  هک  دـش  لیدـبت  لقتـسم  يروشک  هب  ناریا  تفاـی و  ققحت  ناـیناریا  هنیرید 
هب یناهج  تسایس  رد  تساخرب و  هزرابم 
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.دش لدب  حرطم  يروشک 

، ون یگنهرف  حرط  .تسا  هدـنارذگ  رـس  زا  ار  یلیمحت  گـنج  نوچ  یگرزب  ثداوح  اـم  روـشک  نونکاـت ، بـالقنا  يزوریپ  هعیلط  زا 
ار نایناهج  هجوت  درک و  لدب  ایند  رد  زاسربخ  يروشک  هب  ار  ام  روشک  اه  نارحب  ثداوح و  رد  نتسیز  لقتـسم و  ياه  يریگ  عضوم 

نتخانـش نودب  ار  يا  هعماج  چـیه  هک  اجنآ  زا  دـش و  حرطم  ناهج  رد  ترورـض  کی  ناونع  هب  ناریا  نتخانـش  .تخیگنارب  ناریا  هب 
ناریا یمالـسا  گنهرف  رـصاعم و  خیرات  هعلاطم  هب  ناهج  رد  يرایـسب  ناققحم  هک  دش  ببـس  رما  نیا  تخانـش  ناوت  یمن  نآ  خیرات 

ناققحم و ياـه  هتـشون  زا  يرایـسب  زین  ناریا  رد  .دـش  ور  هبور  ناـیناهج  لاـبقا  اـب  ناریا  دروم  رد  یخیراـت  بتک  دنتـشامگ و  تمه 
.دش پاچ  همجرت و  دندوب ، داضت  رد  یمالسا  بالقنا  اب  هک  اهنآ  یتح  یبرغ  نارگشرازگ 

رد یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  هنحـص  رد  ناریا  مدرم  تکراشم  ون ، ینارود  زاـغآ  هرود و  کـی  ندـش  يرپس 
پاـچ و رد  یمالـسا  يروهمج  ردـص  هعـس  ناریا ، خـیرات  گـنهرف و  تخانـش  هب  ناـیناهج  نوزفازور  هجوت  یلم ، تشونرـس  نییعت 

شرتسگ مهم  لـماوع  لـیالد و  زا  ناوت  یم  ار  دـنزادرپ  یم  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هب  نوگاـنوگ  ياههاگدـید  اـب  هک  يراـثآ  همجرت 
هنیمز دوخ  يداقتعا  ياه  شزرا  لیلد  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  .تسناد  رـصاعم  خیرات  هعلاطم  هب  نایناریا  لابقا  هجوت و  نوزفازور 
میژر ناعفادم  نابلط و  تنطلـس  اه و  نوسامارف  زا  نوگانوگ  ياههاگدـید  .دروآ  مهارف  ار  نوگانوگ  تایرظن  حرط  ءارآ و  دروخرب 

ياه باتک  راشتنا  فیلأت و  هب  ای  دـننک و  رـشتنم  ار  دوخ  تارطاخ  هک  دـنتفای  ار  نآ  لاجم  تصرف و  نویلم ، اه و  پچ  ات  یهاش  متس 
.تفای راشتنا  ناکما  يولهپ  نادناخ  دارفا  رگید  هاش و  راثآ  یتح  دش و  پاچ  همجرت و  هنیمز  نیا  رد  باتک  اههد  .دـنزادرپب  یخیرات 
خیرات هب  یباـیتسد  اـت  میهار و  زاـغآ  رد  زونه  ناریا  رـصاعم  خـیرات  شراـگن  رد  هژیو  هب  یـسیون و  خـیرات  رد  همه ، نیا  مغر  هب  اـّما 

.میراد شیپ  رد  يزارد  هار  یمالسا  ياه  شزرا  رب  ینتبم  یسیون 

رگید یلاجم  تسا و  هدرتسگ  يراک  تسا  هدش  رـشتنم  هتـشذگ  لاس  رد 18  ناریا  رـصاعم  خیرات  هنیمز  رد  هک  ییاه  باتک  یـسررب 
: درک يدنب  هقبط  ناوت  یم  هیواز  دنچ  زا  ار  راثآ  نیا  یلامجا  هاگن  کی  رد  .دبلط  یم 

یقرواپ شزرا و  مک  ای  شزرا  یب  يراثآ  هب  ناوت  یم  ار  راثآ  نیا  هیواز  نیا  زا  ییاوتحم  يراتخاس و  یفیک و  ياـه  شزرا  رظن  زا   1
زا .تسا  بلاغ  یملع  شور  رب  یناتـساد  هنوگ  یقرواپ  راتخاس  لّوا  هورگ  رد  .درک  يدـنب  میـسقت  یقیقحت  شزرااـب و  راـثآ  هنوگ و 

دقن و یملع و  يژولودتم 
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زا دنوش و  یم  يزاسزاب  هدـش  فیرعت  ياهرایعم  نودـب  هنوگ و  هصق  یتیاور  نوچ  ثداوح  تسین ، ینادـنچ  ناشن  لیلحت  شجنس و 
هرطاخ بلاق  رد  راثآ  هنوگ  نیا  .دید  یناشن  ناوت  یم  رت  مک  یملع  راثآ  ياه  یگژیو  رگید  ذخأم و  عبانم و  دقن  كرادم و  دانـسا و 

، دونهب دوعـسم  راثآ  هب  ناوت  یم  راثآ  تسد  نیا  زا  .دنراد  رظن  رد  ار  تغارف  تاقوا  هداس  نارذگ  رتشیب  اّما  دـنوش  یم  هئارا  فیلأت  ای 
.درک هراشا  ..و  یعیمس  دمحا  یعولط ، دومحم  ییافص ، میهاربا 

فیرعت ياهرایعم  یملع ، شور  زا  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  نافلؤم  یعـس  هدـش  حّـقنم  تارطاـخ  اـی  یقیقحت  راـثآ  ینعی  مود  هورگ  رد 
راک هب  ار  کیمداکآ  ياه  شور  رثا  شراگن  رد  هدش و  هتفرگ  هرهب  ...و  دانـسا  كرادـم و  لیلحت  شجنـس و  یـسررب ، دـقن و  هدـش 

.درک هراشا  یتاجن  اضرمالغ  رثا  هلاس  خیرات 25  هب  ناوت  یم  راثآ  تسد  نیا  زا  .دنربب 

هب نایجراخ  ای  نایناریا  هک  دـنوش  یم  میـسقت  اه  فیلأت  اه و  هبحاصم  تارطاخ و  هورگ  ود  هب  راثآ  نیا  هیواز ، نیا  زا  بلاق  رظن  زا   2
راثآ دنا  هتشاد  شقن  ناریا  رـصاعم  خیرات  رد  هک  ینایجراخ  نایناریا و  تارطاخ  ینعی  لّوا  شخب  رد  .دنا  هتـشامگ  تمه  اهنآ  راشتنا 

ناریا رصاعم  خیرات  هنیمز  رد  هدش  رـشتنم  راثآ  رد  هورگ  نیا  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  ناریا  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  فیلأت و  يرایـسب 
تینهذ و يراذـگریثأت  دـنور  نآ  نیرت  مهم  هک  تشاد  هجوت  یـساسا  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  تارطاـخ  هراـبرد  .دراد  ار  مهـس  نیرتشیب 

هراومه نایوار  تینهذ  هک  دش  هراشا  تفر و  نخـس  لماع  نیا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  .تسا  نانآ  تیاور  رب  نایوار  رظنم  اههاگدـید و 
بسانتم یتخانش و  ناور  یگنهرف و  یعامتجا و  تیعقوم  اب  بسانتم  دوخ و  هاگدید  زا  يوار  ره  تسا و  یبسن  دودحم و  طورشم و 

دنا هتـشاد  شقن  نارود  کی  ثداوح  رد  هک  ییاه  تیـصخش  تارطاخ  درگن و  یم  خیرات  هب  دوخ  یعمج  يدرف و  قئالع  عفانم و  اب 
هک یناسک  نیا ، رب  هوالع  .دریذـپ  یم  گـنر  تدـش  هب  ناـیوار  یعاـمتجا  يدرف و  قئـالع  عفاـنم و  تیعقوم و  رظنم و  هاگدـید و  زا 

دوس هب  هک  ناس  نآ  ای  دـنا  هتفایرد  هک  ناس  نآ  ار  خـیرات  زا  ییاه  شخب  هاگآان  هاگ  هنادـماع و  هاـگ  دنـسیون  یم  اردوخ  تارطاـخ 
هئربت دـصق  هب  ای  یـسایس و  قئالع  هلمجزا  نوگانوگ  لیالد  هب  ناـیوار  تارطاـخ  هنوگ  نیا  رد  .دـننک  یم  تیاور  دـنرادنپ  یم  دوخ 

هب اه  تیعقاو  هنادماع  فیرحت  ای  نامتک  .دننک  یم  فیرحت  ای  راکنا  یتح  هاگ  دـنراد و  یم  هدیـشوپ  ار  اه  تیعقاو  زا  يرایـسب  دوخ 
تیعقاو هنادماع  فیرحت  ای  نامتک  دید و  یهاش  متس  میژر  نارادمدرس  نالماع و  تارطاخ  رد  ناوت  یم  رت  شیب  ار  دوخ  هئربت  دصق 

هک دوش  یم  هدید  ینایجراخ  راثآ  رد  رت  شیب  رصاعم  خیرات  ثداوح  رد  یجراخ  ياه  تلود  شقن  نتشاد  هگن  هدیـشوپ  دصق  هب  اه 
.دنا هتشاد  شقن  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  دنا و  هدوب  دوخ  تلود  نالماع 
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يدانـسا خیرات ، هب  نادنمقالع  ناخروم و  يارب  دنا  هتـشاد  رـصاعم  خـیرات  رد  یـشقن  هک  ینایجراخ  نایناریا و  تارطاخ  ور  ره  هب  اّما 
.دنیامن یم  زاب  ار  هتشذگ  زا  ییاه  هشوگ  دوش  هتسیرگن  اهنآ  رد  شجنس  دقن و  اب  رگا  دنور و  یم  رامش  هب  شزرااب 

ره هرابرد  هک  دنریگ  یمربرد  ار  کیمداکآ  نوتم  ات  دنتـسم  یملع و  ياه  شرازگ  یتسیلانروژ و  ياه  شرازگ  زا  هدـش  فیلأت  راثآ 
.داد ماجنا  يا  هناگادج  یسررب  دقن و  دیاب  کی 

هورگ دنچ  هب  ناوت  یم  تسا  هدـش  هتـشون  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هنیمز  رد  هک  ار  یتافیلأت  تارطاخ و  هیواز  نیا  زا  هاگدـید  رظن  زا   3
: درک میسقت 

.هتشذگ میژر  نارادمدرس  ای  ناعفادم  تافیلأت  تارطاخ و   1

.اه لاربیل  اه و  تسیلانویسان  نویلم و  تافیلأت  تارطاخ و   2

.هدوت بزح  ناربهر  نالاعف و  هژیو  هب  اه  پچ  تافیلأت  تارطاخ و   3

.یمالسا بالقنا  نارادفرط  تافیلأت  تارطاخ و   4

شراگن عونتم  ياههاگدـید  نوگانوگ و  ياه  هیواز  زا  هتـشاد و  رایـسب  عونت  هک  نایناریاریغ  ياه  شرازگ  تافیلأت و  تارطاـخ و   5
.دنا هتفای 

یخرب دنا و  هدیسر  پاچ  هب  روشک  لخاد  رد  اه  باتک  زا  یخرب  هتشذگ  میژر  نارادمدرس  ای  ناعفادم  فیط  رد  ینعی  لّوا  هورگ  رد 
رت شیب  ار  هورگ  نـیا  تارطاـخ  .دـنا  هدرب  هاـنپ  رگید  ياـهروشک  هـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هـک  دـنا  هتــشون  یناـسک  ار 

نتـشاد هگن  هدیـشوپ  نامتک و  خـیرات و  فیرحت  اب  ات  دـنا  هدیـشوک  بلغا  دـنا و  هتـشون  هتـشذگ  میژر  مهم  رثؤم و  ياه  تیـصخش 
هدید هتشذگ  میژر  هب  تبسن  ییاهداقتنا  هاگ  تارطاخ  هنوگ  نیا  رد  .دننک  هئربت  ار  یهاش  متس  میژر  دوخ و  اه ، تیعقاو  زا  يرایـسب 

ملق هب  خیرات  هب  خساپ  هب  ناوت  یم  راثآ  تسد  نیا  زا  .تسا  نایوار  یـسایس  يابقر  هجوتم  یحطـس و  رتشیب  اهداقتنا  نیا  اّما  دوش  یم 
نادـنز ات  هاش  خاک  زا  یغاب ، هرق  سابع  تافارتعا  ینیما ، یلع  تارطاخ  دـمحا ، فرـشا  هاش  روضح  رد  لاس   5 قباس ، هاش  تیاور  ای 

، ملع ياه  تشاددای  تسودرف ، نیـسح  دبـشترا  تارطاخ  هلمج  زا  باـتک  دـنچ  ناـیم  نیا  رد  هتبلا  .درک  هراـشا  یقارن ، ناـسحا  نیوا 
تسا هدش  هتـشون  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  تسودرف  تارطاخ  رد  .دنرادروخرب  ییاه  یگژیو  زا  ...و  يدوبهب  نامیلـس  تارطاخ 

ملع و ياه  تشادداـی  .تسا  هدـش  حرطم  يرتشیب  تحارـص  اـب  یهاـش  متـس  ماـظن  ياـه  یگژیو  هاـش و  یگتـسباو  زا  ییاـه  هشوگ 
زا زین  یهورگ  .دـنراد  ار  دوخ  شراگن  هنامز  يوب  گنر و  دـنا و  هتفای  شراگن  هاـش  تموکح  ناـمز  رد  يدوبهب  نامیلـس  تارطاـخ 

روشک زا  جراخ  ای  روشک و  لخاد  رد  هیواز  نیمه 
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رد .درک  هراشا  ...و  یتوملا  یفطـصم  یعولط ، دومحم  ییافـص ، میهاربا  راثآ  هب  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  دـن  هدرک ا  فیلأـت  يراـثآ 
ياه تیـصخش  زا  یـضعب  هئربت  يزاس و  هرهچ  ای  قباس  میژر  هئربت  دـصق  هب  اه  تیعقاو  زا  یخرب  نتـشاد  هگن  هدیـشوپ  زین  راـثآ  نیا 

ره زا  ییارگ  نامرآ  و  بالقنا »  » هک تسا  نآ  رب  ششوک  هورگ  نیا  تافیلأت  تارطاخ و  رد  .دوش  یم  هدید  روفو  هب  قباس  تموکح 
راثآ نیا  رد  .دوش  غیلبت  هیجوت و  روشک  ندش  یتعنص  هعسوت و  هار  ناونع  هب  اکیرمآ  هژیو  هب  برغ  هب  یگتـسباو  هدش و  موکحم  عون 

تـسا نآ  رب  شالت  دوش و  یم  عافد  ییارگ  نامرآ  ربارب  رد  ییارگ  عقاو  ناونع  هب  یجراخ  یلخاد و  نارگ  هطلـس  ربارب  رد  میلـست  زا 
عفادم یلم و  نیب و  عقاو  نارادمتسایس  ناونع  هب  ...و  يدهاز  هنطلسلا ، ماوق  ناخاضر ، ءایضدیس ، نوچ  يا  هتسباو  ياه  تیصخش  هک 

زیرگ تیعقاو  وجارجام و  نایارگ  نامرآ  ناونع  هب  قدـصم  سردـم و  نوچ  یناسک  لـباقم ، رد  دـنوش و  دومناو  تفرـشیپ  هعـسوت و 
.دنا هتفرگ  فده  ار  لالقتسا  هلمجزا  بالقنا  یلصا  میهافم  زا  یخرب  عقاو  رد  اه  يزاسوگلا  هنوگ  نیا  .دنوش  یفرعم 

روشک زا  جراخ  ای  لخاد  رد  یّلم  ههبج  نالاعف  ناربهر و  زا  یخرب  ...و  اه  لاربیل  اـه و  تسیلانویـسان  نویلم ، تاـفیلأت  تارطاـخ و   2
یم شراگن  یتسیلاربیل  هاگدید  زا  هک  راثآ  هنوگ  نیا  رد  یباجنس و ...  میرک  ، رایتخب روپاش  دننام  دنا  هدرک  رـشتنم  ار  دوخ  تارطاخ 

هدـش و رت  گنررپ  تسا  هدوب  تیعقاو  رد  هچ  نآ  زا  یهاش  متـس  نارود  تازراـبم  رد  یّلم  ههبج  شقن  هک  تسا  نآ  رب  یعـس  دـنبای 
ار خیرات  شیوخ  هاگدـید  زا  نایوار  .دوش  ریوصت  تسا  هدوب  تیعقاو  رد  هچ  نآ  زا  رت  مک  مدرم  یبهذـم و  لماع  نویناحور و  شقن 

قئالع عفانم و  ياتـسار  رد  ای  و  یّلم ) ههبج  بزح و  زا  عافد   ) یبزح دـصاقم  ياتـسار  رد  ار  ییاـه  تیعقاو  هاـگ  دـننک و  یم  تیاور 
مسیلاربیل و هب  شیارگ  ینید و  ماظن  اب  تفلاخم  ییوس و  زا  یعامتجا  تلادع  راعش  اه و  پچ  اب  ینمشد  .دننک  یم  فیرحت  یصخش 

نیا همه  نیا  اب  اّما  .دراذگ  یم  ياجرب  گنررپ  يریثأت  اهنآ  تیاور  رب  هک  تسا  نایوار  هنوگ  نیا  رظنم  ياه  یگژیو  زا  مسیلانویـسان 
كرد يارب  نآ  رب  یهاگآ  هک  دنیامن  یم  زاب  ار  ام  رـصاعم  خیرات  زا  رگید  يدعب  هتـشذگ ، میژر  نارـس  تارطاخ  ربارب  رد  تارطاخ 

.تسا يرورض  ناریا  رصاعم  خیرات 

یم نایم  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  فیلأت  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هنیمز  رد  يراثآ  دوخ  یلاربیل  یتسیلانویـسان و  هاگدـید  اب  نویلم  زا  یخرب 
یلم ياههاگدید  رهم  هچرگ  هک  درک  هراشا  هلاس  خیرات 25  مان  هب  یتاجن  اضرمالغ  شزرارپ  کیمداکآ و  یقیقحت و  باتک  هب  ناوت 

.تسا هجوت  لباق  یسررب  قیقحت و  یملع  شور  زا  يریگ  هرهب  كرادم و  دانسا و  يروآدرگ  رد  اّما  دراد  یناشیپ  رب  ار  هنایارگ 
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شراگن هنیمز  رد  ار  ییاه  شالت  دـعب  هب  هطورـشم  نارود  زا  مسیـسکرام  ناراداوه  پچ و  فیط  رد  اه  پچ  تافیلأت  تارطاـخ و   3
ردیح تارطاخ  هب  ناوت  یم  دانـسا  نیا  نیرت  یمیدق  زا  هک  میا  هدوب  دهاش  ناریا  پچ  ياه  تیلاعف  خـیرات  هژیو  هب  رـصاعم و  خـیرات 
يولع گرزب  رثا  رفن  نادنز و 53  ياه  هراپ  قرو  ناریا و  يرگراک  ياه  شبنج  هنیمز  رد  شخبماک  دمصلادبع  باتک  یلغواومع و 

ای هدوت  بزح  ناربـهر  نـالاعف و  تارطاـخ  تسخن  دـید : ناوت  یم  ار  یلـصا  شیارگ  ود  ناریا  پچ  یـسیون  خـیرات  رد  .درک  هراـشا 
يا هدوتریغ  پچ  فلتخم  ياه  فیط  هب  هک  یتافیلأت  تارطاخ و  مود  دنا و  هتـشون  هاگدید  نامه  اب  هدوت  بزح  ياضعا  هک  یتافیلأت 

، يربط ناـسحا  يردنکـسا ، جریا  نایـسناوآ ، ریـشدرا  شخبماـک ، دمـصلادبع  تارطاـخ  هب  ناوت  یم  لّوا  هورگ  زا  .دراد  قلعت  ناریا 
درک و هراشا  ...و  تسا ) نآ  زا  یـشخب  زین  رـضاح  باتک  هک  ) يرونایک ییافـش ، دمحا  زرواشک ، نودیرف  زوریف ، میرم  يا ، هماخرونا 

.درب مان  نایزوتاک  نویامه  یکلم و  لیلخ  ینارهت ، اباب  ناخ  يراختفا ، فسوی  نوچ  یناسک  راثآ  تارطاـخ و  ناوت  یم  مود  هورگ  زا 
.درک دای  تسا  دوجوم  باتک  رازاب  رد  هک  ییاهباتک  هوبنا  زا  ناوت  یم  زین  ناریا  رصاعم  خیرات  هنیمز  رد  اه  پچ  تافیلأت  زا 

يردنکـسا زرواشک ، دننام  دنا  هدـش  ادـج  بزح  زا  یعطاقم  رد  هک  ینانآ  هچ  هدوت ، بزح  ناربهر  نالاعف و  تافیلأت  تارطاخ و  رد 
بزح .درک  هراشا  ناوت  یم  مهم  هتکن  دنچ  هب  ...و  يرونایک  دننام  دـنا  هتـشاد  یناونع  تمـس و  بزح  رد  رخآ  ات  هک  اهنآ  هچ  ...و و 

نآ يوروش  تیاور  هب  مسیـسکرام  زا  ار  دوخ  ياههاگدـید  اه ، تسایـس  رد  هک  نانچ  مه  یناسنا ، مولع  خـیرات و  هفـسلف و  رد  هدوت 
عبات یسیون  خیرات  رد  یسور  مسیسکرام  ...دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دوب  هتفرگ  ماو  یسور  مسیـسکرام  ینعی  راگزور 

اه تیعقاو  فیرحت  هک  اه  تیعقاو  يوجو  تسج  هن  یـسیون  خیرات  هاگدید  نیا  رد  هدوب و  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  بلاق  میهافم و 
.تسا هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  بلاق  عفن  هب 

نآ رب  شـشوک  راـثآ  نیا  رد  .تسا  راـثآ  نیا  هنارگ  هیجوت  شور  هدوت  بزح  ناربهر  نـالاعف و  تاـفیلأت  تارطاـخ و  رگید  یگژیو 
یمهم دراوم  رد  یتح  هدـش و  هیجوت  هدوت  بزح  تاهابتـشا  اهاطخ و  یبلاق ، ياه  لیلحت  هئارا  ای  اـه و  تیعقاو  فیرحت  اـب  هک  تسا 

بزح هیجوت و  يوحن  هب  ...و  تفن  ندرک  یلم  تضهن  رد  قدـصم  اـب  هلباـقم  رد  هدوت  بزح  شقن  قباـس ، يوروـش  زا  تیعبت  نوـچ 
زا اربم  دنا  هدوب  نآ  يربهر  وضع  هک  ینامز  ات  ار  بزح  هک  دنراد  شالت  دوخ  تارطاخ  رد  هدوت  بزح  نالاعف  ناربهر و  .دوش  هئربت 

یبزح يابقر  هب  ار  نآ  ای  دنیآ و  یمرب  نآ  هیجوت  ددصرد  ای  دننک ، یم  هراشا  زین  یهابتشا  اطخ و  هب  رگا  دنهد و  ناشن  هابتشا  اطخ و 
تبسن دوخ 
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.دید زرواشک  يردنکسا و  نوچ  وا  يابقر  تارطاخ  يرونایک و  تارطاخ  رد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  اه  یگژیو  نیا  .دنهد  یم 

روشک زا  جراخ  ای  لخاد و  رد  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هنیمز  رد  یتاـفیلأت  تارطاـخ و  يا  هدوتریغ  رظنم  زا  زین  یناـسک  پچ  فیط  رد 
ولهاشناهج رتکد  يا ، هماخرونا  ینارهت ، اباب  ناخ  يدهم  تارطاخ  نایزوتاک ، نویامه  راثآ  یکلم ، لیلخ  تارطاخ  .دنا  هدرک  رـشتنم 

رگید هدوت و  بزح  ندرک  موکحم  يارب  يا  هدرتسگ  شالت  نایزوتاک  نویاـمه  تاـفیلأت  یکلم و  تارطاـخ  رد  .تسا  تسد  نیا  زا 
راثآ نیا  ياه  هصخشم  زا  یکلم  زا  يزاس  هرهچ  دوش و  یم  هدید  یکلم  لیلخ  رادفرط  ياه  تسیلایـسوس  دوس  هب  یـسایس  ياهورین 

.دوش یم  هدید  حوضو  هب  رما  نیا  ...و  يروشآ  نایزوتاک ، ینارهت ، اباب  ناخ  تارطاخ  دننام  يرگید  راثآ  رد  تسا و 

بالقنا یگنهرف  ياه  شزرا  رب  ینتبم  يا  هویـش  هب  یبایتسد  ات  ام  یـسیون  خـیرات  یمالـسا  بالقنا  نارادـفرط  تافیلأت  تارطاخ و   4
دنا هتشون  یتارطاخ  تافیلأت و  بالقنا  نیا  نالاعف  زا  یخرب  ای  یمالسا و  بالقنا  نارادفرط  اّما  .دراد  شیپ  رد  ار  يزارد  هار  یمالسا 

ماـما تضهن  تیآ ، نسح  یـسایس  خـیرات  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دـنک  یم  ریوـصت  ار  ناریا  رـصاعم  خـیرات  زا  ییاـه  هشوـگ  هک 
تارطاـخ تاـفیلأت و  هـنیمز  رد  .درک  هراـشا  ...و  یناود  یلع  مالـسالا  تـجح  تیناـحور  تـضهن  یناـحور ، دیمحدیـس  هر ) ) ینیمخ

یتالحم و مالسالا  تجح  دیهش  يرافغ ، يداه  مالسالا  تجح  یقارع ، يدهم  جاح  دیهش  هدیدنـسپ ، یـضترمدیس  هللا  تیآ  موحرم 
دیهش زا  ییاه  هرطاخ  ییاجر ، دیهـش  زا  ییاه  هرطاخ  ، دادرخ تارطاخ 15  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یگدنز  تارطاخ  دـلج  تفه  زین  و  ... 

.درک هراشا  یسیون  هرطاخ  رد  ...و  يوفص  باون 

زا یخرب  .دراد  رایـسب  عونت  هاگدـید ، بلاق و  رظن  زا  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هرابرد  نایناریاریغ  ياه  شرازگ  تارطاخ و  تافیلأت و   5
همانزور راک  لصاح  یخرب  دـنا و  هتـشون  ...و  سیلگنا  اـکیرمآ و  يارفـس  دـننام  یبرغ  ياـه  تاـملپید  نارومأـم و  ار  تارطاـخ  نیا 

کی عوضوم  دنناوت  یم  دوخ  هاگدـید ، بلاق و  عونت  لیلد  هب  راثآ  نیا  یـسررب  .تسا  ناملـسم  ناققحم  ای  یبرغ  ناققحم  ناسیون و 
.دشاب هناگادج  قیقحت 

اب لاس 1370  رد  يرونایک  تارطاخ  باتک  راشتنا  .تفایرد  ناوت  یم  ار  نآ  راشتنا  هزیگنا  رـضاح و  باتک  هاـگیاج  دـمآ ، هچ  نآ  اـب 
رد یگنهرف و  یسایس و  لفاحم  رد  ار  يرایسب  ياه  ثحب  دش و  ور  هبور  ناریا  رصاعم  خیرات  تخانش  هب  نادنمقالع  عیـسو  لابقتـسا 

تسا تارطاخ  نامه  همادا  عقاو  رد  رضاح  باتک  .دش  هتشون  باتک  نآ  رب  ینوگانوگ  ياهداقتنا  اهدقن و  تخیگنارب و  تاعوبطم 
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هتفگ زاب  يدازآ  اب  ار  دوخ  تیلاعف  نایلاس  تارطاخ  زا  ییاه  هشوگ  دـیراد ، تسد  رد  ار  نآ  لّوا  دـلج  هک  باتک  نیا  رد  يرونایک  . 
خیرات رد  جیار  ياههاگدید  زا  یخرب  یـسررب و  ار  ناریا  رـصاعم  خیرات  یـسایس  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  شقن  دوخ  هاگدـید  زا  و 

.دش دهاوخ  رشتنم  يدوز  هب  زین  باتک  نیا  مود  دلج  .تسا  هدرک  لیلحت  دقن و  ار  ناریا  یسیون 

اهنآ تیاور  رب  تارطاخ  نایوار  یعمج  يدرف و  یـسایس و  یعامتجا و  قئالع  عفانم و  تیعقوم و  هاگدید و  ریثأت  هرابرد  نیا  زا  شیپ 
تیعبت دوخ ، بزح و  هئربت  يرگ ، هیجوت  هلمج  زا  هدوت  بزح  ناربهر  تارطاخ  ياـه  یگژیو  زا  یخرب  هب  زین  دـش و  حرطم  یثحاـبم 

تاـیرظن و .تسین  اربـم  یگژیو  نـیا  زا  زین  وا  تـیاور  يروناـیک و  تارطاـخ  .دـش  هراـشا  ینهذ  هدـش  هتخاـس  شیپ  زا  ياـهوگلا  زا 
خیرات رد  وا  هاـگیاج  تیعقوم و  هب  هجوت  اـب  زین  وا و  شنیب  رظنم و  هاگدـید و  هب  هجوت  اـب  دـیاب  ار  يروناـیک  تیاور  رد  اـه  تشادرب 

.درک یسررب  دقن و  ناریا  رصاعم 

نالاعف و زا  تشاد  ار  ناریا  هدوت  بزح  لوا  ریبد  ناونع  هک  ینامز  ات  داـتفا  نادـنز  هب  رفن  هورگ 53  اب  هک  یناوج  نارود  زا  يرونایک 
يوروش هب  لاس 1333  رد  .دش  باختنا  يزکرم  هتیمک  تیوضع  هب  لاس 1322  رد  يرونایک  .تسا  هدوب  هدوت  بزح  هتسجرب  ناربهر 

ار يرایسب  ياهزیخ  تفا و  دوخ  یـسایس  یگدنز  رد  دش و  هدیزگرب  ناریا  هدوت  بزح  لواریبد  ناونع  هب  لاس 1357  رد  تخیرگ و 
يرکف و تـالوحت  زین  هدوت و  بزح  تسکـش  يوروـش و  یـشاپورف  تسا ، ادـیپ  وا  تاـیرظن  زا  هک  ناـنچ  اـّما  تسا  هدنراذگرـس  زا 

نامه زا  شرگن  نامه  اب  مه  زونه  يرونایک  تسا و  هتـشاذگن  وا  ياههاگدـید  رب  ینادـنچ  ریثأت  ریخا  ههد  دـنچ  رد  ناـهج  یگنهرف 
داـی هتـشذگ  ههد  دـنچ  رد  هدوت  بزح  ناریا و  پچ  یـسور  یتنـس  شرگن  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  درگن  یم  خـیرات  هب  يرظنم 

ناربهر نیرت  هقباسرپ  نیرت و  لاسرید  نیرت ، هتـسجرب  زا  یکی  ناریا  پچ  خـیرات  رد  يرونایک  هک  يور  نآ  زا  لاـح  ره  هب  اـّما  .درک 
، يداقتنا هدـید  اب  ات  تسا  هدـنناوخ  رب  دوش و  یم  هتفگزاب  اه  تیعقاو  ثداوح و  زا  يرایـسب  وا  تایرظن  تارطاـخ و  رد  تسا ، لاـعف 

یـسررب دقن و  وا  هاگدید  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  وا  تیاور  دـنک و  یم  تیاور  دوخ  رظنم  زا  ار  خـیرات  يرونایک  .دسانـشزاب  سم  زا  الط 
.درک

زا يرایـسب  اه  ثحب  نیا  رد  تشاد و  دـهاوخ  یپ  رد  ار  ییاهداقتنا  اه و  ثحب  يرونایک ، تارطاخ  باتک  نوچمه  باتک  نیا  راشتنا 
یبتکم ياه  شزرا  هب  هجوت  اب  اّما  تسا  فلاخم  وا  هاگدید  اب  زین  يرونایک و  نایرظن  زا  يرایـسب  اب  رـشان  .دش  دهاوخ  نشور  لیاسم 

هب هجوت  اب  دناد و  یم  یگنهرف  یلاعت  دشر و  يارب  یبسانم  هنیمز  ار  ءارآ  دروخرب  هک  یمالسا  بالقنا  مالسا و 
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يارب تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  وا  باتک  راشتنا  هک  ییاه  ثحب  یسایس و  ثداوح  رد  وا  هاگیاج  رصاعم و  خیرات  رد  يرونایک  شقن 
ناونع هب  هک  ارچ  تسا ؛ هتـساخرب  باتک  نیا  راشتنا  هب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  تخانـش  رد  ناوج  لسن  قایتشا  زاـین و  هب  ییوگ  خـساپ 
تـسا راودیما  رـشان  .دـنک  حرطم  هعماج  رد  ار  دوخ  تایرظن  هک  دراد  قح  دراد و  رظنراهظا  قح  زین  يرونایک  هک  دراد  داقتعا  رـشان 

ناققحم دنا و  هتـشاد  یمهـس  شقن و  ثداوح  رد  ای  تسا و  هدمآ  يرونایک  باتک  رد  اهنآ  زا  یمان  هک  یناسک  نارظن و  بحاص  هک 
دیآ دوجوب  ییاضف  نوگانوگ  ياههاگدید  حرط  اب  ات  دنزادرپب  باتک  نیا  یسررب  دقن و  هب  رـصاعم  خیرات  تخانـش  هب  نادنمقالع  و 

تفایرد نوگانوگ  ءارآ  شجنـس  هسیاقم و  اـب  هک  دـبایب  ار  نآ  ناـکما  دـنمقالع  هدـنناوخ  دـنیوگزاب و  شیوخ  تارظن  ناـگمه  هک 
دناسر یم  يرای  ناریا  ناوج  لسن  هب  اه  ثحب  هنوگ  نیا  ام  نامگ  هب  .دروآ  تسد  هب  ناریا  رـصاعم  خیرات  زا  يرت  عماج  رت و  تسرد 
رشتنم يدوز  هب  هک  نآ  مود  دلج  رضاح و  باتک  هک  تسا  راودیما  رـشان  .دزومایب  نآ  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  روشک  رـصاعم  خیرات  ات 

هنیمز رد  یمالـسا  بالقنا  هک  دناسر  يرای  ییاضف  هب  نوگانوگ و  ياههاگدید  اه و  ثحب  حرط  يارب  دشاب  يزاغآرـس  دش  دـهاوخ 
.دراد داقتعا  نآ  هب  راکفا  ءارآ و  دازآ  دروخرب 

راهب 1376
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یسیون خیرات  خیرات و 

، یهجوت نینچ  لصاح  تسا و  هدوب  هجوت  ّلحم  هتشذگ ، ياه  ههد  زا  رتشیب  بتارم  هب  ریخا ، ههد  ود  رد  یـسیون  خیرات  خیرات و  س :
هراب نیا  رد  امـش  رظن  ثحب  نیا  زاغآ  رد  .دـنا  هدرک  رـشتنم  فلتخم ، ياه  تیـصخش  اهنایرج و  هک  تسا  یخیراـت  ياـهباتک  ترثک 

؟ تسیچ

خیرات هن  نم ، نوچ  .دیا  هدماین  یتسرد  یناشن  هب  لاؤس ، نیا  حرط  يارب  امـش  دیاش  هک  منک  ضرع  دـیهدب  هزاجا  زیچ  ره  زا  لبق  ج :
طابنتسا ما ، هدناوخ  نم  و  هدش ، هتشون  رصاعم  هرود  رد  هک  ییاه  باتک  هب  هجوت  اب  مناوت  یم  طقف  .سانش  خیرات  هن  متـسه و  سیون 

.میوگب ار  مدوخ 

.دایز رایسب  مه  خیرات  رد  فیرحت  كدنا ، رایـسب  مه  ضرغ  یب  نیتسار و  هدنـسیون  تسا و  يراوشد  راک  يراگن ، خیرات  نم  رظن  هب 
هب ندیسر  يارب  يزاس  خیرات  خیرات و  لعج  ینعی  هناهاگآ ، هتسناد و  فیرحت  .هتسنادن  هتسناد و  تسا : عون  رب 2  خیرات ، رد  فیرحت 

لخاد رد  هک  ریخا ، ياه  هرود  ياه  هتشون  رتشیب  هدنب ، داقتعا  هب  .مراد  غارس  ار  يرایـسب  ياه  هنومن  هک  نیعم ، فده  يریگ و  هجیتن 
.تسا يزاس  خیرات  دنا ، هدش  رشتنم  جراخ ، روشک و 

ریذبت و خـیرات ، رد  تسین  اور  هک  دور ، تسار ، هار  خـیرات ، دـسیون : یم  وا  دراد ، خـیرات  هرابرد  ییابیز  هلمج  (1)، یقهیب نسحلاوبا 
.ندرک فیرحت 

تسا هتسنادان  فیرحت  مه ، فیرحت  کی  .هتسناد  فیرحت  نامه  دوش  یم  خیرات ، رد  هناهاگآ  فیرحت  .تسا  نیمه  مه ، عقاو  رد  و 
خیرات ای  دننک : یم  لمع  لکـش  هب 2  هک  میراد  مه  ارگ  عقاو  ناسیون  خـیرات  اّما  .دـصق  دـمع و  هن  تسا و  یعالطا  یب  زا  یـشان  هک 

ار ینیعم  نارود 

.ق  . 565ه توف : باسنالا ، بابل  قهیب و  خیرات  هدنسیون  مشش و  نرق  فورعم  ناد  یضایر  بیدا و  میکح ، یقهیب ؛ نسحلاوبا  - 1
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هک يورـسک  دمحا  لثم  دشاب ، مه  هناقداص  یلیخ  دناوت  یم  تسا و  يراگن  عیاقو  نامه  هک  دنزادرپ  یم  اهدادیور  هب  دنـسیون و  یم 
.یملع يراگن  خیرات  یعون  ای ، .تسا و  هتشون  لاور  نیمه  هب  ار  هطورشم  خیرات 

ساسارب ًاقیقد  صاخ ، هرود  کی  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، ّتیعـضو  هعلاطم  زا  تسا  تراـبع  یملع  يراـگن  خـیرات 
.یملع ياه  هدادیور 

.دنک یم  یسررب  هدش  رکذ  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  یسایس  ثداوح  اهدادخر و  لیالد  سیون ، خیرات  اه ، خیرات  نیا  رد 

لماوع للع و  یبای  هشیر  نودـب  مهنآ  اهدادـیور ، عیاقو و  حرـش  هب  اه  يراگن  خـیرات  اه و  خـیرات  هیقب  دـشاب ، نیا  راک ، ياـنبم  رگا 
.تسین یبوخ  راک  اهدادـیور ، صلاخ  حرـش  ای  يراگن و  خـیرات  میوگب  هک  تسین  نیا  مدـصق  هتبلا  .دوش  یم  هصالخ  اـهنآ  یباـجیا 

خیرات لثم : میراد ، يراگن  خـیرات  مه ، هتفرـشیپ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  ام ، .تسا و  بوخ  دـشاب ، هناقداص  هنایارگ و  عقاو  رگا  ، هن
لیلحت هیاپ  رب  هک  دنتـسه  مه  ییاه  باتک  اّما  .تسا  ناهج  مامت  یخیرات  عیاقو  هدنریگرب  رد  هک  هلام ، ربلآ  خـیرات  ای  تنارود و  لیو 

، دنا هتـشون  ار  ناریا  خیرات  هک  ینادنمـشناد  دراد ، قادصم  مه  ناریا  دروم  رد  بلطم  نیمه  .دـنا  هدـش  هتـشون  یعامتجا ، قیقد  ياه 
تابـسانم ای  و  فونوکاید ، هتـشون  دام  خیرات  لثم  دنا ، هدرک  رظنراهظا  ناریا ، خـیرات  هرابرد  ضرغ ، یب  هک  اهنآ  دـنا : هنوگ  ود  مه ،

! دنتسه بلاج  هس  ره  هک  سلترب  هتشون  نایلیعامسا  ورسخ و  رصان  و  یکسفشورطپ ، هتشون  لوغم  دهع  رد  ناریا  یضرا 

یسایس تایرظن  هتشون و  خیرات  مالسا  نارود  دروم  رد  يوسنارف ، نوینیسام  لثم  هک  دنتسه  ینیقرـشتسم  ای  ناراگن  خیرات  رگید ، عون 
.دنا هداد  تلاخد  نآ  رد  مه  ار  دوخ  یبهذم  و 

نایم رد  اّما  .منک  یمن  تواضق  ما و  هدـناوخن  ار  وا  باتک  نم  .دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  يرواد  مه ، نوارب  دراودا  هاگن  عون  هرابرد 
نامزاس هب  لماک  یگتسباو  نیع  رد  هک  دوش  یم  هدید  یتاقیقحت  مه ، یتسیلایرپما  ياهروشک  ناگدنسیون  يوس  زا  هدش  رـشتنم  راثآ 

.ناریا رد  عراز  کلام و  مان  هب  ناریا  ریاشع  هرابرد  نوتبمل  مناخ  قیقحت  لثم  .دنتسه  هجوت  بلاج  نانآ ، یتینما  ياه 

هب تیاهن  رد  اـی  هدوب  یـسانش  ناریا  ناریا و  زا  عـالطا  رتشیب  تسد  نیا  زا  ینیقرـشتسم  نوارب و  دراودا  لاـثما  دـصق  امـش  رظن  هب  س :
؟ دنا هدوب  دوخ  ياهروشک  صاخ  عفانم  يرامعتسا و  فادها  لابند 

سیون خیرات  ناونع  هب  رفن  زا 2  اهنت  یسیلگنا ، ناسیون  خیرات  نایم  زا  ورهن ، لعل  رهاوج  ج :
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یقرتم ناسانش ، قرش  رگید  ورهن  رظن  زا  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  .لیالراک و  يرگید  زلو و  جرج  یکی ، درب : یم  مان  یسیلگنا  یقرتم 
ای دیا  هدـناوخ  ار  ورهن  ياه  هتـشون  مناد  یمن  .تسین  اهرظن  یب  اه و  یّقرتم  ءزج  فیرعت ، نیا  اب  مه  نوارب  دراودا  .دنتـسین  رظن  یب  و 

؟ هن

ناتسودنه نیچ و  عیاقو  مامت  .تسا  رت  هتخپ  بتارم  هب  ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  زا  یتح  بلاج و  رایسب  وا ، ناتسودنه  فشک  باتک 
.تسا هدرک  لیلحت  یهجوت  بلاج  زرط  هب  کی ، ره  ریثأت  هب  هجوت  اب  ار  ناریا  و 

شقن زا  تسرد  كرد  .تسا  خـیرات  رد  تیـصخش  شقن  درک ، هجوـت  نآ  هـب  دـیاب  يراـگن  خـیرات  رد  هـک  یمهم  رایـسب  لـئاسم  زا 
رد تیـصخش  دیور ، یمن  نیمز  زا  هبترم  کی  تیـصخش ، کی  مینادب  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یملع ، یـسیون  خیرات  رد  تیـصخش 

خیرات و رد  تیصخش  شقن  مان : هب  دراد  یفورعم  باتک  یسور ، رکفتم  فناخلپ ، دیور ، یم  هدش  هتـشاک  هدز و  مخـش  هدامآ ، نیمز 
یم دـیدپ  ار  دوخ  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  راد ، هشیر  یعامتجا  ياه  نایرج  هنوگچ ، هک  نیا  زا  دـهد  یم  تسد  هب  یبلاـج  لـیلحت 

.دننک یم  هتسجرب  ار  اهنآ  دنروآ و 

، نـیا .دـمآ  نوریب  يرازت ، هیـسور  رـصع  رد  مدرم  ییاـضران  لد  زا  هیـسور و  یبـالقنا  شبنج  زا  وا  .تـسا  هدـماین  نامـسآ  زا  نـینل ،
ات فناخلپ  زا  دندوب  نینل  زا  لبق  تیـصخش  هدزناپ  هد  .دنایور  یم  ار  اه  تیـصخش  هک  تساهنآ  راشف  مورحم و  ياه  هدوت  یتیاضران 

دوخ نامز  لوصحم  ماما ، نامدوخ ، روشک  رد  دینک  ضرف  ای  .دنک  یم  دـشر  نینل  هرخالاب  هک  نیا  ات  ، نآ زا  دـعب  یکـسفچ و  ینرچ 
شرتسگ يارب  ار  یبسانم  هنیمز  دوب  هدمآ  دوجو  هب  نآ ، داسف  تایانج و  يولهپ و  گنهرف  هیلع  هعماج ، رد  هک  یلمعلا  سکع  دوب و 

.دروآ دوجو  هب  ماما ، تایرظن 

خیرات هب  اهنت  ای  دراد و  یملع  دروخرب  سیون ، خیرات  هک  میمهفب  میشاب و  هتـشاد  یفاک  هجوت  هتکن  نیا  هب  یتسیاب ، ام  بیترت ، نیا  هب 
؟ تسا هدروآ  يور  يراگن 

لاجر همان  یگدـنز  امـش ، رظن  هب  .میتسه  یـسایس ، لاـجر  خـیرات  ینعی  یـسیون  خـیرات  زا  يدـیدج  عون  دـهاش  ریخا  نارود  رد  س :
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  یشقن  هچ  حیحص ، خیرات  هئارا  هعماج و  یسایس  دشر  رد  اهنآ ، تارطاخ  ای  یسایس و 

نوچ .ناوـج  لـسن  يارب  هژیو  هب  .تسا  هدـننک  هارمگ  دـشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  یلو  .دراد  یبوـخ  ریثأـت  دـشاب ، هناـیارگ  عـقاو  رگا  ج :
یم عالطا  هتـشذگ  زا  هک  تسا  باتک  ندـناوخ  هعلاطم و  اب  طـقف  دـنا و  هدوبن  ثداوح  نتم  رد  ناـشلاس  نس و  هب  هجوت  اـب  ناـناوج ،

هک تسا  دقتعم  وا  منک ، حرطم  اجنیا ، رد  ار  نآ  تسین  دب  هک  تسا  هداد  يرظن  يوروش ، رد  اپورا  روهـشم  سیون  خیرات  کی  .دنبای 
خیرات
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ياه نایرج  ریثأت  لیلد  هب  دنسیونب ، نارود  نامه  نیخروم  هک  یخیرات  هک  ارچ  .دنراگنب  دعب  لسن  ای 3  نیققحم 2  دیاب  ار  نارود  ره 
هب تبـسن  ار  هغدغد  ای  یگتـسباو  نیرت  مک  هک  یناسک  ات  درذگب  دیاب  لسن  هس  ای  ود  .تسا  یعقاوریغ  رتشیب  راگن  خیرات  رب  یـسایس 

.دنسیونب ار  هرود  نآ  خیرات  دوجوم ، حیحص  دنتسم و  كرادم  ساسارب  هنافرط و  یب  دنراد ، نارود  نآ 

اپورا یعامتجا  ماظن  هک  ار  یبالقنا  هدش ، هتـشون  لّوا  لاس  هاجنپ  رد  هک  ییاه  خیرات  .دـینک  هاگن  هسنارف  ریبک  بالقنا  خـیرات  هب  امش 
، تفرگ تروص  یتاقیقحت  دـش و  يرپس  نامز  هک  دـعب  اّما  .دـنا  هداد  ناشن  هنایـشحو ، یـشکمدآ  کی  تروص  هب  درک ، ور  ریز و  ار 

مکاح عاجتراّدـض  یفارـشاّدض و  یمدرم ، تضهن ، نیا  اّما  هداد ، خر  بـالقنا ، نارود  رد  ییاـه  يور  هداـیز  هچرگ  هک  دـش  نشور 
.تسا هتشاد  ییاهب  نارگ  ياهدرواتسد  هدوب و 

، تسا هدـش  هدـینادرگرب  یـسراف  هب  وا  زا  فتـسیرک  ناژ  هتفیـش و  ناـج  ياـه  باـتک  هک  يوسنارف  رادـمان  هدنـسیون  نـالور ، نمور 
هتـشون و ار  هسنارف  ریبک  بـالقنا  درم  گرزب  ریپـسبور ، يدـناگ و  ژنآ ، لـکیم  يوتـسلوت ، نووهتب ، دـننام : یناـگرزب  هماـن  یگدـنز 
هک تسا  هناضرغ  یب  ياه  یـسررب  نیا  یپ  رد  .تسا  هداد  رارق  ناهج  خـیرات  تسایـس و  گـنهرف و  ناـگرزب  فیدر  رد  ار  ریپسبور 
یم هداد  ناشن  یعقاو ، دانـسا  ساسارب  ناراکـشزاس ، هرهچ  یبالقنا و  ناربهر  هرهچ  نارود ، نآ  ياه  ّتیـصخش  نیتسار  ياـه  هفاـیق 

.دوش

.تشاد یحیحص  تشادرب  دوش  یم  هک  تسا  تروص  نیا  رد 

عبانم دوبمک  اب  ناخاضر ، ای  هطورشم و  نارود  دننام  يرایسب ، عطاقم  هرابرد  ام  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  یلکـشم  امـش  فیرعت  نیا  اب  س :
دوخ اهنآ  هن  تسا و  هدـش  هتـشون  یخیرات  هن  دـنا ، هدوب  تازراـبم  نتم  رد  هک  ییاـه  ّتیـصخش  زا  يرایـسب  هراـبرد  میتسه  ور  هبور 

ینایرج یفنص و  لئاسم  هب  هتخیمآ  ای  تسانبم و  یب  تاراهظا  تالّیخت و  ای  تسا ، دوجوم  هک  هچنآ  زا  یـشخب  .دنا  هتـشون  یتارطاخ 
هرابرد نآ  زا  یـشخب  زونه  هک  سیلگنا ، هجراخ  ترازو  دانـسا  ساسارب  هک  هچنآ  لثم  دراد  يرامعتـسا  ساسا  ای  تسا و  یهورگ  و 
زورما تاعوبطم  اب  سایق  رد  هتـشذگ ، رد  ام  تاعوبطم  هک  تیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .تسا  تسد  رد  هدشن ، رـشتنم  تیطورـشم 

؟ دوش یمن  خیرات ، رد  ماهبا  ثعاب  نتفگن ، نتشونن و  ایآ  امش ، رظن  هب  .دنتشادن  خیرات  هب  یهجوت 

یتامولعم ساسارب  ام  .تسا  دایز  ماهبا  يولهپ ، نارود  ای  ّتیطورـشم و  نارود  هراـبرد  میئوگ : یم  اـم  هک  تسا  نیمه  راـک  بیع  ج :
ناوت یمن  ار  اه  هتشون  نیا  سپ  .میسیون  یم  میراد ، هک 
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، هنایارگ عقاو  یبسن و  روطب  ار ، اه  هتشون  نیا  دیاب  سپ  .دنک  یفن  ار  یلعف  تامولعم  يدعب ، تامولعم  تسا  نکمم  .تسناد  بیع  یب 
رد کحم  گنس  نیا  .میشاب  هتشاد  کحم  گنـس  کی  دیاب  ام  .تسا  هتـشاد  يدایز  ریثأت  یجراخ  ذوفن  ام ، روشک  رد  .درک  یبایزرا 

.دنک یم  قرف  فلتخم ، دراوم 

یلصا نمـشد  نوچ  دنک ؟ یم  دروخرب  هنوگچ  سیلگنا ، اکیرمآ و  اب  هدنـسیون  هک  مینیبب  دیاب  قّدصم ، تفن و  تانایرج  هرابرد  ًالثم 
هک دوش  یم  مولعم  دادرارق ، لصا  ار ، مسیلایرپما  ینعی  یلـصا ، لماع  هدنـسیون ، رگا  .دـنا  هدوب  سیلگنا  اـکیرمآ و  هرود ، نآ  رد  اـم 

.تسا یباّلق  وا  راک  هک  دوش  یم  مولعم  تشادهگن ، هدرپ  تشپ  ار  هدننک  نییعت  لماوع  رگا  اّما  هدرک  دروخرب  هناقداص 

، هتـشون رگا  دـینکب  نیعم  اقآ ، میوگ : یم  .مرب  یم  راک  هب  هشیمه  ار  کحم  گنـس  نیا  میاه ، تواضق  ماـمت  رد  نم  لـیلد ، نیمه  هب 
یباّلق هتفگن ، يزیچ  هراب  نیا  رد  رگا  هن ؟ ای  هدرک  نّیعم  ناخاضر  ندروآ  راک  يور  رد  ار  اه  یسیلگنا  شقن  تسا ، ناخاضر  هرابرد 

؟ تسا هدرک  ارجا  ار  یتسایس  هچ  ناخاضر ، نیا  اّما  .دشاب  شیاهفرح  رد  مه  ّتیعقاو  ات  راهچ  تسا  نکمم  .تسا 

بیوصت هب  ارنآ  دوزفا و  نآ  راـبتعا  رب  مه  لاـس  اـههد  درک و  لیدـبت  دادرارق 1933  هب  ار  یـسراد »  » شزرا نودـب  همان  هلواقم  کـی 
نهیم باـسح  هب  ار  تناـیخ  نیا  اـه  یـضعب  هدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  هک  درک  یـسررب  دـیاب  .دـناسر  مه  دوخ  هدـناشن  تسد  سلجم 

روطنیمه .هداد  یم  ماجنا  دیاب  هک  هدوب  یتّیرومأم  مادقا ، نیا  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  رارصا  نآ  رب  مه  دایز  دنراذگ و  یم  وا  یتسرپ 
.درب راک  هب  ار  کحم  گنس  نآ  دیاب  دراوم  نیا  همه  رد  اهنیا ، لاثما  یغورف و  هداز ، یقت  هرابرد 

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یلعف  يراگن  خیرات  دنور  س :

يراگن خیرات  یکی  دوش : یم  هدید  نایرج ، ود  ام ، روشک  هرابرد  ای  ام و  روشک  يراگن  خیرات  رد  زین  نونکا  متفگ ، هک  روطنامه  ج :
، دوجوم ياه  ّتیعقاو  نایم  زا  خرّوم ، ینعی  .اه  ّتیعقاو  فیرحت  رگید ، و  عیاقو ، زا  هناقداص  ًاتبسن  یساکع  کی  لثم  هناقداص ، ًاتبـسن 

هیلع هک  ار  هچنآ  دـهد و  یم  گرب  خاش و  نآ  هب  دـنک و  یم  گرزب  دـنیب ، یم  دوخ  فدـه  ياتـسار  رد  دوخ و  عفن  هب  هک  ار  هچنآ 
، مسیلایرپما يایند  رد  روشک و  زا  جراخ  رد  هک  یناـسک  راـثآ  رد  هژیو  هب  هدـیدپ ، نیا  .دراذـگ  یم  توکـسم  دـنیب ، یم  دوخ  هیرظن 

.دوش یم  هدید  حوضو  هب  دنسیون ، یم  خیرات  ام ، روشک  يارب 

(2) .متاک دراچیر  (1) و  یکسورویزاگ منز : یم  لاثم  ار  رفن  ود  هنومن ، ناونع  هب 

Gasiorovski یکسورویزاگ : - 1
Richard Cottem متاک : دراچیر  - 2
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رثا رد  و  دهدب ، ناشن  ار  اکیرمآ  مسیلایرپما  هناراکبارخ  تامادـقا  ربتعم ، دانـسا  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دـنک  یم  شالت  یکـسورویزاگ ،
هنوگچ .دنا  هتخادنا  هار  يا  هدوت  ياهراعش  اب  یباّلق  تارهاظت  دادرم 1332 ، زور 27  رد  اه  یئاکیرما  هنوگچ ، هک  دراد  هراشا  دوخ ،

ترافـس دـنمراک  ناونع  هب  يدایز  ياه  لاس  هک  متاک ، دراچیر  لباقم ، هطقن  رد  اّما  ...و  دـنا  هدرک  ریجا  ار  شابوا  لوپ ، تخادرپ  اـب 
یتـح دوش و  یم  دادرم  ياتدوک 28  رد  اکیرمآ  تلاخد  رکنم  ساسا ، زا  شباـتک ، لّوا  پاـچ  رد  هدرک ، یم  راـک  ناریا  رد  اـکیرمآ 

خیرات رد  نایرج  ود  ره  لاـحره ، هب  .دـناوخ  یم  يزادرپ  غورد  اـکیرمآ ، تلاـخد  هراـبرد  ار  دوخ  ییاـکیرمآ  ناـنطومه  تاراـهظا 
.دراد دوجو  ناریا ، یلعف  يراگن 

؟ دراد یفعض  توق و  طاقن  هچ  ناریا ، یلعف  يراگن  خیرات  یلک  روط  هب  س :

خیرات ای  هطورـشم و  خـیرات  لثم  .تسا  هتـشذگ  ياه  ّتیعقاو  هتـشر  کی  حرط  رد  نآ  تّوق  .متفگ  ًالبق  هک  یلئاسم  نیمه  ًابیرقت  ج :
اّما .تسا  دـیفم  خـیرات ، زا  ییاه  هبنج  ندـش  نشور  يارب  اّما  هدـماین ، نآ  رد  اـه  ّتیعقاو  همه  ، زاـب هچرگ  هک  ناـجیابرذآ ، هلاـس   18

ای هدش و  هتـشاد  هگن  ناهنپ  ای  هدشن و  هتـشون  اه  ّتیعقاو  مامت  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  رد  ینونک  یـسیون  خیرات  فعض 
.تسا هدش  فیرحت 

یـضعب هک  انعم  نیا  هب  .تسا  شزرا  یب  یلک ، هب  هک  میتسه  ور  هبور  مه ، يزاس » خـیرات   » مان هب  يزیچ  اب  متفگ  هک  هچنآ  زا  يادـج 
ثداوح و هراـبرد  یلیوط  بلاـطم  هلـسلس  نارگید ، ياـه  هتـشون  اـی  اـه و  هماـنزور  بلاـطم  ناـیم  زا  دـنا  هدیـشوک  ناگدنـسیون ، زا 

.اهنیا ریاظن  یعولط و  دومحم  مجحرپ  باتک  نیدنچ  ای  و  یّکم ، نیسح  هلاس  تسیب  خیرات  لثم : .دنروآ  درگ  اهدادیور 

دنرادن و نمشد  تخانـش  يارب  یـسایس  دید  ام  نیخرّوم  هکنیا  یکی  دراد ، دوجو  ام  يراگن  خیرات  رد  مه  رگید  یفنم  هتکن  ود  س :
یپ رد  راشفا  جریا  تسا و  یعوضوم  هئربت  یپ  رد  یّکم ، ًالثم  دنتـسه ، یعوضوم  اـی  ناـیرج  هئربت  یپ  رد  اـهنآ  زا  یخرب  هکنآ  رگید 

.تسناد یسیون  خیرات  یفنم  لماوع  زا  دوش  یم  مه  ار  لیاسم  نیا  اهنیا ، لاثما  هداز و  یقت  هئربت 

هتـشون زا  يرایـسب  رد  .دنتـسین  ّتیعقاو  لابند  هب  .دنراد  مه  ینیعم  فده  دـننک و  یم  يزاس  خـیرات  دارفا ، هنوگ  نیا  نم ، رظن  هب  ج :
یتح تاهابتـشا و  دنک و  عافد  صاخ ، یـسایس  نایرج  ای  درف  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  هدنـسیون ، فدـه  دـید ، میهاوخ  ًادـعب  هک  ییاه 

شرظن دروم  درف  ياه  تنایخ 
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هنوگ نیا  صخـشم  هنومن  .دـناشوپب  ار  دوخ  یفنم  شقن  اـت  دـنک  فیرحت  ار  یمهم  ناـیرج  يدراوم ، رد  یتح  اـی  دـنک و  ناـمتک  ار 
.تسا یّکم  نیسح  دارفا ،

رارق یسررب  دروم  ءزج » هب  لک   » زا ار  اهدادیور  دارفا ، نیا  .تسا  دودحم  ناشدید  اّما  دنراد  ّتین  نسح  هک  دنتسه  مه  يرگید  هدع 
یلاح رد  دنریگ  یم  هجیتن  دنراذگ و  یم  رگیدکی  رانک  ار  ءزج  جنپ  ای  راهچ  .دنور  یم  اهدادیور  يازجا  لابند  هب  هکلب  دـنهد ، یمن 

لیلحت ءزج ، هب  لک  زا  دـیاب  اهدادـیور  ثداوح و  هشیمه  میئوگ : یم  یقطنم  کیتکلاید  رد  .تسا  هدـش  شومارف  یلـصا ، لماع  هک 
.دنتسه لک  عبات  همه  ءازجا ، تسا و  هدننک  نییعت  هک  تسا  لک  هک  ارچ  .دنوش 

؟ دینیب یم  هچ  رد  ار  ناریا  رصاعم  خیرات  ياه  یگژیو  س :

لاح ات  ناخاضر  نامز  زا  ار  مهم  نارود  راهچ  ام  روشک  هطورـشم  نارود  زا  دـعب  هک ، تسا  نیا  ام ، رـصاعم  خـیرات  ياه  یگژیو  ج :
: تسا هتشاد 

ات 1320  1300 1

ات 1332  1320 2

ات 1357  1332 3

لاح نامز  ات   1357 4

دح نیا  ات  هک ، یـسک  .مینیب  یمن  ار  یفارـشا  نینچ  ام ، هک  دـشاب  هتـشاد  فارـشا  نارود  راهچ  نیا  رب  یتسیاب  رـصاعم  سیون  خـیرات 
زا کی  ره  هرابرد  هزات  .تسا  یلاحـشوخ  ثعاب  هک  دوشب  ادیپ  هدنیآ  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، دـشاب ، هتـشاد  دـید  یهاگآ و  تعـسو 

تسا هدماین  یسک  .تسا  هکت  هکت  ام  خیرات  ات 1320 ، هرود 1300  رد  ًالثم  .میرادن  تسد  رد  یلماک  خـیرات  زاب  مه ، اه  نارود  نیا 
، ناریا تسایس  رد  ناتـسلگنا  تلاخد  هب  طوبرم  دانـسا  زا  يرایـسب  هک ، دشاب  نیا  دیاش  لیالد ، زا  یکی  .دنک  لیلحت  ارنآ  لماک  روطب 
، هتشون ات 1332 ، نارود 1320  هرابرد  اما  .تسا  هدماین  نوریب  سیلگنا ، يرـس  ياه  یناگیاب  زا  لاس ، همه  نیا  تشذگ  زا  دعب  زونه 

خیرات هک  میراد  هجوت  بلاج  هتشون  کی  ات 1357 ، هرود 1332  دروم  رد  .تسا  هارمه  رایـسب ، ياه  فیرحت  اب  هتبلا  هک  میراد  دایز 
هرابرد .تسا  لوبق  لباق  ییاه ، یتساک  دوجو  اب  هدـش و  هتـشون  هناتـسرپ  نهیم  عومجم ، رد  هک ، .تسا  یتاجن » اـضرمالغ  گنهرـس  »

.تسا هدشن  هیهت  يریگارف ، عماج و  رثا  چیه  زونه  مه ، لاح  هب  ات  هرود 1357 

زا يرایـسب  اّما  .دـنربتعم  دانـسا  هب  یکتم  یتح  نانآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدـش  هتـشون  مه  اه  باتک  اه و  یقرواپ  یخرب  تارطاـخ ، هتبلا 
رد .دنا  هدش  هتشون  یصاخ  روظنم  ندروآرب  يارب  راد و  تهج  اهنآ ،
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یم نآ  رد  یبلاج  بلاطم  ًاضعب  هک  دراد  دوجو  مه  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ناسانـشراک  تاـقیقحت  هتـشر  کـی  اـه ، هتـشون  نیا  راـنک 
: هلمجزا تفای ، ناوت 

دادرم 1332. ياتدوک 28  نارود  رد  سیلگنا  هجراخ  ریزو  ندیا ، ینوتنآ  تارطاخ 

.قّدصم رتکد  يزادنارب  رومأم  ناریا و  رد  سیلگنا  يآ 6 » ما   » ّتینما نامزاس  رومأم  سواهدوو ، هتشون  همکچ ، تاّیلمع 

.شیاهغورد اهیئوگ و  هفازگ  مغر  هب  دادرم 1332  ياتدوک 25 و 28  تاّیلمع  سیئر  ایس و  رومأم  تلوزور ، تیمرک  تارطاخ 

.قّدصم رتکد  نارود  رد  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفس  نسردنه ، یئول  تارطاخ 

.دنراد یبلاج  بلاطم  دنا ، هدش  همجرت  مه ، یسراف  هب  هک  ریز  ياه  هتشون  ناریا ، بالقنا  اب  هطبار  رد  نینچمه ،

.اکیرمآ تقو  روهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تارطاخ 

.اتدوک ماجنا  يارب  اکیرمآ  رومأم  رزیاه ، لارنژ  تارطاخ 

.اکیرمآ یّلم  ّتینما  رواشم  یکسنیژرب ، تارطاخ 

.هدّحتم تالایا  تقو  هجراخ  ریزو  سنو ، سوریاس  تارطاخ 

.نارهت رد  اکیرمآ  تقو  ریفس  ناویلوس ، تارطاخ 

.دنا هداد  هولج  هنوراو  ار  یتیعقاو  ای  و  دنا ، هتفگن  ار  لئاسم  زا  يرایسب  ناگدنسیون ، زا  کی  ره  هتبلا  هک 

میژر هئربت  هلمج  زا  .دنتسه  یئاهنایرج  ای  صاخشا و  هئربت  ددصرد  يراگن ، خیرات  بلاغ  رد  هک  دنتسه  مه  يا  هدع  اهنیا ، رب  هوالع 
.يولهپ

؟ دننک هئربت  ار  يولهپ  میژر  ات  دنتسه  شالت  رد  يا  هدع  ارچ  امش ، رظن  هب  س :

میژر ناگدنامزاب  لوا ، هتسد  .دنتـسه  رـسپ ) ردپ و   ) يولهپ میژر  هئربت  ددصرد  تّدش ، هب  یناریا ، دنمورین  هورگ  ود  نم ، رظن  هب  ج :
.دنوش یم  میسقت  یجراخ  یلخاد و  هورگ  هب 2  هک  يولهپ 

.درک ادیپ  ناوت  یم  مه  ییاه  هناشن  میهاوخب ، رگا  .دنتـسه  یهجوت  لباق  يورین  هک  روشک ، لخاد  رد  میژر  ناگدـنامزاب  لوا ، هورگ 
بزح وضع  یناـشاک ، هللا  تیآ  رـسپ  یناـشاک ، یفطـصم  يا ، هنماـخ  ياـقآ  ربارب  رد  يروـهمج ، تساـیر  تاـباختنا  هرود  نیلوا  رد 

.تسین مه  مک  هک  دروآ  نویلیم  کی  يالاب  يأر  دـش و  ادـیدناک  درک ، تنایخ  همهنآ  هک  ینایرج  ینعی  ییاـقب ، رفظم  ناـشکتمحز 
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هک دنتـسه  ییاه  باتک  رادیرخ  ار و  يولهپ  میژر  مه  دننک و  هئربت  ار  دوخ  مه  هک  دـندنمقالع  فلتخم ، ءاحنا  هب  اهنیا  .دـنا  يولهپ 
.تسا سیلگنا  اکیرمآ و  عفادم  دوش و  یم  هتشون  يولهپ  میژر  هئربت  رد 

زا هک  اهنآ  زا  يرایـسب  .تسا  داـیز  رایـسب  مه  هتـسد  نیا  رامـش  .دنتـسه  روشک  زا  جراـخ  رد  يولهپ  میژر  ناگدـنامزاب  مود ، هورگ 
.دنا هدوب  يولهپ  میژر  یسایس  ناگتسباو  زا  دنا ، هتفر  جراخ  هب  هدرک و  رارف  روشک 

.این يدهم  رفعج  هتشون  ناریا ، ناریزو  تسخن  ناونع : اب  تسا  ییاه  باتک  هلسلس  مود ، هنومن 

یلعدـمحم یـسایس  یگدـنز  شمان  هک  مدـید  تفای ، دـهاوخ  همادا  رگید  دـلج  دـنچ  ات  مناد  یمن  هک  ار  اـه  باـتک  نیا  مجنپ  دـلج 
ناخاضر فیرعت  زا  تسا  رپ  باتک  هیقب  تسا و  یغورف  یلعدـمحم  هرابرد  هحفـص  هس  ای  ود  اهنت  باتک ، نیا  لک  رد  .تسا  یغورف 

مامت ًابیرقت  هک  شترا  نیا  داجیا  فدـه  هب  اـّما  .درک  تسرد  ار  یهاـشنهاش  شترا  ناـخاضر ، هکنیا  ًـالثم  .وا  تامدـخ  تامادـقاو و 
تردق .دوش  یمن  يا  هراشا  يوروش ، بونج  رد  یناهج و  مهم  هقطنم  نیارد  مهنآ  دش ، نآ  گربوزاس  دیرخ  فرـص  تفن ، دمآرد 

.دش بآ  فرب ، لثم  زور ، هس  ود  فرظ  رد  هک  دش  المرب  رویرهش 1320  موس  رد  شترا  نیا 

زا يریگ  هرهب  اب  ناخاضر ، هک  تسا  تسرد  .دنناد  یم  بونج  ات  لامش  زا  نهآ  هار  ندیـشک  ار  ناخاضر  ياهراکهاش  زا  یکی  ًالثم 
نیا رت ، مهم  نیا  زا  یلو  درک  مهرـس  ار  نهآ  هار  نتخاس  هنیزه  میقتـسمریغ ، ياـه  تاـیلام  هار  زا  مدرم  ياـه  هدوت  تومیـال » توق  »
جیلخ اـت  رزخ  رحب  زا  نهآ  هار  ثادـحا  زاـیتما  تفن ، زاـیتما  نتفرگ  ماـگنه  هب  سیلگنا ، لّوا  هجرد  ياـه  هتـساوخ  زا  یکی  هک  تسا 

.تسا هدوب  سراف 

، لاس نامه  رد  .دـنتفرگ  ناریا  زا  ار  فارگلت » طخ   » ندیـشک زاـیتما  اـه  یـسیلگنا  یـسمش ، يرجه   1253 يدالیم ، لاـس 1874  رد 
ياه تورث  همه  زا  هلاس  هدافتـسا 70  قح  اب  ار  سراف  جـیلخ  ات  رزخ  يایرد  زا  نهآ  طخ  ثادـحا  زایتما  نامزاس ، نیا  سیئر  رتیور ،

يرادرب هرهب  جارختسا و  وجتسج و  زایتما  هب  یـسمش ، يرجه   1280 يدالیم ، لاس 1901  رد  زایتما  نیا  .دروآ  تسد  هب  ناریا  یناـک 
ناریا و تفن  تکرـش   » زایتما نیمه  هیاپ  رب  .تسا  فورعم  یـسراد  ناـمیپ  هب  هک  دـش  لیدـبت  ناریا  كاـخ  تمـسق  رد 6/5  تـفن  زا 

.دمآرد اکیرمآ  تسایس  يارجا  يارب  مرادناژ  تروص  هب  درک و  لابند  ار  تسایس  نامه  مه  اضردّمحم  .دش  لیکشت  سیلگنا ،»

مه اضردّمحم  نارود  رد  روط  هچ  هک  دنیوگ  یمن  ار  ّتیعقاو  نیا  شناراطقمه ، هدنسیون و  نیا 
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ینیعم دصرد  شدوخ  يارب  يا  هلماعم  ره  زا  هاش  دش و  سیلگنا  اکیرمآ و  زا  رازفا  گنج  دـیرخ  فرـص  تفن ، دـمآرد  مظعا  شخب 
! تشاد یمرب 

، يدـهتجم هتـشون  ناریا  تیطورـشم  رد  يرکفنـشور  هداز و  یقت  ناونعاب : تسا  یباتک  تسارتایوگ ، اه ، نیا  همه  زا  هک  موس  هنومن 
ناخاضر دنک ، تباث  هک  نیا  يارب  هدنسیون  .تسا  رت  بلاج  رگید  ياه  هنومن  زا  هنومن ، نیا  .دیسر  پاچ  هب  بالقنا ، هناتـسآ  رد  هک 

هاوگ ار  دوخ  نارکفمه  زا  رفن  دـنچ  ياه  هتـشون  اه و  هتفگ  دـنا ، هدوب  یتسرپ  نطو  یلیخ  ياه  مدآ  هداز ، یقت  وا ، هدارا  یب  رکون  و 
نیا هلمج  زا  تسا  روآ  هدنخ  بلاج و  ًاعقاو  هک  هتـشون  باتک  نیا  رب  يا  همدقم  وا  .تسا  هدازلامج  ياقآ  شدهاش ، نیلوا  .دروآ  یم 

« .تسا مک  دوش ، هتشون  وا  هرابرد  هچ  ره  تسا و  یگرزب  تسرپ  نطو  مدآ  ، » هداز یقت  هک :

، تفن تسایـس ، ياه  هدرپ  مان  هب  دوخ  باتک  رد  یکی  نیا  .اینهب  نیـسحلادبع  دروآ : یم  يرگید  دـهاش  هدازلامج ، زا  دـعب  هدنـسیون 
فرط زا  یناـبت  هنوگچیه  لاس 1933 ، تفن  دادرارق  هب  یـسراد  هماندـهع  لیدـبت  نایرج  رد  : » هک تسا  هدرک  اعدا  قدـصم ، تضهن 

گرزب هاشداپ  رگا  .دنا  هتشادنرب  تکلمم  دض  رب  یمدق  تسرپ ، نطو  درم  ود  نآ  و  تسا ! هتـشادن  دوجو  هداز  یقت  ریبک و  هاشاضر 
!« تفرگ یم  رارق  داقتنا  دروم  رتشیب  رویرهش 1320  زا  سپ  داد ، یم  تیاضر  يژر  دادرارق  هب 

رواشم تفن و  تکرش  هبتریلاع  دنمراک  حتاف ، یفطـصم  ربتعم ، رایـسب  دهاش  نیا  هک  دوش  یم  یموس  هاوگ  نماد  هب  تسد  هدنـسیون ،
اعدا وا  .درک  ءاطعا  رـس ،»  » بقل وا  هب  ناتـسلگنا  هاشداپ  شتامدخ  ساپ  هب  هک  تسا  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  سیئر  نمدـک » »

: تسا هدرک 

ار دیقف  ترـضحیلعا  تادیاع ، ناصقن  دوب و  هدیـسرن  ییاج  هب  هرکاذم ، لاس  جـنپ  .دوبن  راکرد  یلبق  ینابت  ًالـصا  تارکاذـم ، ماگنه 
، مدرک دـیدمت  زا  تبحـص  ات  تفگ  نم  هب  نمدـک ، .دوبن  ًالـصا  دـیدمت ، زا  تبحـص  مه ، نارهت  تارکاذـم  رد  دوب ، هدرک  ینابـصع 

(1) ...دندش تحاران  رایسب  ترضحیلعا ،

: تسا هتشون  نم  یگدنز  باتک  موس  دلج  رد  هک  تسا  یفوتسم  هللادبع  ازریم  مراهچ ، دهاش 

.میدنام یم  مورحم  دادرارق ، توافت 2  هریل  نویلیم  زا 90  میتسشن ، یم  نآ  ياضقنا  رظتنم  میدرک و  یمن  وغل  ار  یـسراد  دادرارق  رگا 
زونه هک  ام  تشاد ، رظن  رد  ار  ناریا  مدرم  هبطاق  هاشاضر ،

ص 932. ناریا ، تفن  لاس  هاجنپ  حتاف ، یفطصم  - 1
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(1) ...!؟ میشورفب مینک و  یبایرازاب  مینک ، جارختسا  ار  تفن  مایا ، نآ  رد  میتسناوت  یم  روطچ  میدوبن  دلب  ار  دوخ  تفن  يرامش » نت  »

، دحاو فده  اب  اّما  نوگانوگ ، لاکشا  رد  هک  ناخاضر  هئربت  يارب  میژر  ناگدرپسرـس  ناگتـسباو و  شالت  زا  دوب  ییاه  هنومن  اهنیا ،
.دنا هدروآ  يور  يزاس » خیرات   » هب یگمه 

هتبلا هک  افش  نیدلا  عاجـش  یّکم ، لاثما  راثآ  رد  رـصاعم ، خیرات  رد  دوخ  تاعلاطم  اب  هجوت  اب  دیدرک ، هراشا  هک  هچنآ  رب  هوالع  س :
هک دراد  دوجو  ییاه  هناشن  هچ  اـهنیا  ریاـظن  ییافـص و  میهاربا  یعولط ، دومحم  تسادـج ، شباـسح  تسا و  بالقنادـض  یکی  نیا 

؟ دننک یم  تیوقت  ار  یهاشنهاش  گنهرف  ای  دنتسه و  هاش  میژر  عفادم  اهنیا  دهد  یم  ناشن 

بزح اب  هداد ، بیرف  ار  همه  یّکم  نیـسح  .دنتـسین  هداس  .دنتـسه  یگنرز  ياه  مدآ  دیدرب ، مان  امـش  هک  یناسک  زا  یخرب  دینیبب ، ج :
مه اـکیرمآ  سیلگنا و  اـب  درک و  حرطم  یّلم  ههبج  ناگدـننادرگ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  شدوخ  دـمآ و  یّلم  ههبج  هب  دـعب  هدوب ، ماوق 
هب دندادن ، وا  هب  يراک  نوچ  مه  اتدوک  زا  دـعب  هدرک ، يراک  همه  مدآ  نیا  .درک  تکرـش  اتدوک  رد  يدـهاز  اب  دـعب  تفرگ ، سامت 
هک دید  دعب  تفرگ و  ار  اه  هدنـسیون  نیا  چم  دـیاب  ناسیون  خـیرات  حالطـصا  هب  نیا  ياه  هتـشون  قیقد  هعلاطم  اب  .دروآ  يور  خـیرات 

...و دنا ؟ هتشاد  یتاطابترا  هچ  دندرک ؟ یگدنز  روطچ  هدوب ؟ هچ  اتدوک ، زا  دعب  تموکح  لاس  یط 25  رد  ناشقباوس 

؟ تفای ناوت  یم  ار  ییاه  هناشن  هچ  ییافص  ای  یعولط و  راثآ  رد  ًالثم  روطچ ؟ ناشراثآ  رد  س :

طخ نامه  رد  مه  زونه  دوب و  نایچاتدوک  ناتسرپ و  هاش  فیدر  رد  ياه 30  لاس  نامه  زا  .تسا  نشور  ییافص  میهاربا  فیلکت  ج :
: دینک هجوت  هاش ، سلجم  رد  شتاراهظا  زا  هنومن  کی  هب  .ناتسرپ  هاش  فص  رد  دوب و  سلجم  هدنیامن  مهدفه ، سلجم  رد  وا  .تسا 

ریبدـت و نسح  يرگید  تیناحور و  مهم  لماع  یکی  .تسا  هدوب  بناجا  اـب  هزراـبم  رد  ناـیناریا  يزوریپ  هلیـسو  هدـمع ، لـماع  ود  ...
کی تسایس ، يارب  هک  روطنامه  .دنرگیدکی  هب  هتسباو  مسج  حور و  دننام  لماع ، ود  نیا  .تکلمم  نیا  یسایس  نارادمامز  ینادراک 

دشاب و تباث  زکرم  کی  دیاب  مه  تناید  يارب  میراذگ ، یم  مارتحا  نآ  هب  ام  دشاب و  یم  تنطلس  ماقم  نآ ، تسا و  مزال  تباث  زکرم 
ماقم دننام  تسا ، هعیش  ّتیعجرم  ماقم ، نآ  دنراذگب و  مارتحا  نآ  هب  همه 

ص 327. ، 1371 نارهت ، راوز ، ج 3 ، نم ، یناگدنز  حرش  یفوتسم ، هللادبع  - 1
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(1) .يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

یهابتشا ار ، تفن  تعنـص  ندرک  یلم  وا ، باتک ، نیا  رد  .گرزب  هابتـشا  مان  هب  مدید  يا  هوزج  شیپ ، يدنچ  ییافـص ، بانج  نیا  زا 
ماجنا ار  دادرم  ياتدوک 28  اه  ییاکیرمآ  تفای ، یم  همادا  یتاحالـصا ، اب  دادرارق 1933  نامه  رگا  هک  هدرک  اعدا  هتـسناد و  گرزب 
نارود رد  ییافص ، میهاربا  بانج  نیا  هک  درک  ادیپ  دانسا  رد  دیاب  دندرک ! یمن  تموکح  نامروشک ، رب  لاس  تدم 25  دنداد و  یمن 

.درک ءاشفا  دانسا ، نیا  اب  ار  وا  دروآ و  تسد  هب  یفاک  دانسا  دیاب  هدرک ؟ یم  هچ  هلاس ، جنپ  تسیب و 

، ناخاضر زا  لیلجت  رد  يدایز  بلاطم  شراثآ  رد  هک  تفگ  مهاوخ  ثحب ، نایاپ  رد  بلاج  هتکن  دـنچ  مه ، یعولط  دومحم  هراـبرد 
یم ار  شدوخ  رثا  هاگآان ، هدـنناوخ  يور  هک  دوش  یم  هدـید  مه  یفنم  هتکن  ود  یکی  اه ، لـیلجت  نیا  راـنک  رد  یلو  دوش  یم  هدـید 

.دراذگ

! تسا هداتفا  اپ  شیپ  یلیخ  یفنم ، دراوم  یلو  س :

هدمع فده  هدنـسیون ، هک  داد  ناشن  درک و  ادیپ  ار  اهنآ  یـساسا  ياه  هتکن  دناوخ و  هلـصوح  اب  ار  اه  هتـشون  دـیاب  اّما  .مناد  یم  ج :
.دنک هئربت  ار  ینایرج  هچ  دنک و  فیرعت  دهاوخ  یم  یسک  هچ  زا  تسا ؟ هدوب  هچ  شا 

يزاسزاب هئربت و  فدـه  اب  يولهپ ،» لاجر  یگدـنز   » ناونع تحت  تسار ، فیط  فرط  زا  يدایز  ياه  باـتک  رـضاح ، لاـح  رد  س :
هکنیا هب  هجوت  اب  مهلاثما ، یغورف و  سدـنهم  يرتفد ، نیتم  هدـبع ، لالج  ارآ ، مزر  هداز ، یقت  يارب  .دوش  یم  رـشتنم  اهنآ  تیـصخش 

زاین اهنیا  تیـصخش  دـقن  هب  لسن ، نیا  عالطا  يارب  درادـن ، نآ  زا  یعـالطا  هتـشادن و  روضح  نارود  نآ  رد  اـم ، ینونک  ناوج  لـسن 
اب هطبار  رد  هچ  رامعتـسا و  اب  هطبار  رد  هچ  ار ، دارفا  نیا  ّتیعقوم  هاگیاج و  درکلمع و  هنافرط ، یب  ضرغ و  نودـب  هک  يدـقن  میراد 

؟ دیراد هراب  نیا  رد  يرظن  هچ  امش  دنک ، نشور  دادبتسا ،

یلکش هب  .دوش  هتفرگ  راک  هب  تسرد ، یقطنم و  شور  کی  دیاب  نامروشک  ناوج  لسن  هب  دارفا  اه و  تیـصخش  نیا  یفرعم  يارب  ج :
طسوت هدش  رشتنم  دانـسا  نایم  رد  هک  نیا  هلمجزا  .دننک  یفرعم  تیعقاو ، فیرحت  یگتخاس و  ارنآ  دنناوتن  يولهپ  میژر  نیعفادم  هک 

یتسیلایرپما و لفاحم  هب  هورگ  نیا  یگتسباو  دانسا  دنا ، هتشون  ناشدوخ  هک  يدایز  ياه  باتک  و  اه ، تسیلایرپما  دوخ 

ص 176. ناریا ،» رد  مسیلانویسان  قدصم و  تفن ، متاک ، دراچیر  : » زا لقن  يد 1330 ،  18 تاعالطا ، همانزور  - 1
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.داد رارق  ناوج  لسن  رایتخا  رد  درک و  ادیپ  ار  دنا  هتشاد  میژر  زا  ّتیعبت  هیاس  رد  هک  یعفانم  هدناسر و  تردق  هب  ار  اهنآ  هک  یلماوع 
نیا تمالـس  تقادـص و  رد  هک  يوحن  هب  .تفگ  مه  ار  اه  ّتیـصخش  تبثم  ياه  هبنج  درک و  لمع  فاصنا  اب  دـیاب  هار  نیا  رد  هتبلا 

.درک دیدرت  ناوتن  اه  قیقحت 

ای تبثم  ياه  یگژیو  هچ  هدش ، هتـشون  يولهپ  رـصع  یـسایس  لاجر  طسوت  اکیرمآ  اپورا و  رد  ًاریخا  هک  یخیرات  بتک  نایم  رد  س :
یهاشنهاش شرگن  یعون  هک  نارگید  و  يرتفد ، نیتم  یتوملا ، یفطـصم  اضردـمحم ، ملع ، هللادـسا  تارطاخ  لـثم  دـینیب ؟ یم  یفنم 

یـسایس و ربکا  یلع  نیب  ًالثم  دراد ؟ دوجو  اهنآ  نیب  یتوافت  هچ  ًاساسا  .تسا  هدروخ  هرگ  تنطلـس  اب  اهنآ  یـسایس  یگدنز  دنراد و 
؟ یتوملا یفطصم  ایو  يرتفد ؟ نیتم  ای  ملع و  هللادسا 

نسحلاوبا تارطاخ  ملع و  هللادسا  هنازور  ياه  تشاددای  لثم  .ما  هدید  ار  راثآ  یضعب  تسا  هدش  رشتنم  هک  یئاهباتک  نیب  رد  نم  ج :
ندرک دادملق  هابتشا  نودب  ینعی  .تسا  دوخ  هئربت  یکی  .تسادیپ  ًالماک  زمرق ، طخ  ود  راثآ ، نیا  همه  رد  .یـسایس  رتکد  ای  جاهتبا و 

.اکیرمآ ناتسلگنا و  هئربت  ًالآم  يولهپ و  میژر  هئربت  میقتسمروط ، هب  يرگید  و  دوخ ، درکمع 

، شمارآ دمحا  لثم  .دنراد  نیعم  یفیلکت  ناش ، هدنسیون  رابتعا  هب  اهنآ  زا  یضعب  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  اه  هتـشون  نیا 
هب ناـنآ  یگتـسباو  رب  لاد  یمکحم  دنتـسم و  كرادـم  دارفا ، نیا  هراـبرد  ...و  يداجـس  رتکد  يرتفد ، نیتـم  رتـکد  ملع ، هللادـساریما 

19 هبنشراهچ ، زور  حبـص  تسا ...« : هتـشون  حیرـص  یلیخ  یکـسورویزاگ ، شمارآ ، دمحا  دروم  رد  ًالثم  .دراد  دوجو  اهتـسیلایرپما 
هب اـت  دنتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  رـالد ، رازه  هد  غلبم  دـندرک و  تاـقالم  شمارآ  اـب  ایـس ، نیرومأـم  زا  نت  ود  دادرم 1332 ،  28 توا ،

رازاب هیحان  هب  یقّدصم  دـض  هورگ  کی  ندرک  هناور  تهج  رد  نآ  زا  دـناوتب  یناشاک  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  دـناسرب و  یناشاک 
دروم رد  .تسا  هتفرگ  لوپ  ایس  زا  رالد  رازه  هد  هدوب و  ایس »  » رومأم شمارآ ، هک ، نیا  تسا  ملسم  هک  هچنآ  ...دنک » هدافتـسا  نارهت ،

نارگید اب  یسایس  رتکد  نم ، رظن  هب  دیدرب ، مسا  امش  هک  اهنآ  نایم  رد  .تسین  حیضوت  هب  زاین  مه ، سیلگنا  هب  ملع  هللادسا  یگتسباو 
.تسین هسیاقم  لباق  هدبع ، رتکد  ماظتنا و  هللارصن  ینغ ، رتکد  جاهتبا ، نسحلاوبا  اب  دراد و  ییاه  توافت 

ناریا ریفس  نامز ، نآ  رد  هک  ماظتنا  اب  هتفر و  ندنل  هب  ناریا ، زا  تشگزاب  رد  هک  تسا  هتـشون  تلوزور ، میک  ماظتنا ، هللارـصن  هرابرد 
.تسا هدوب  قفاوم  قّدصم ، رتکد  هرابرد  تلوزور  رظن  اب  مه  وا  هدرک و  تبحص  هدوب  سیلگنا  رد 

« نم  » ردقنآ شتارطاخ  رد  .دوب  ّربکتم  رسدوخ و  رایسب  تارکونکت  کی  جاهتبا ، نسحلاوبا  اما 
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ینعی .تسا  تسرد  شتاراهظا  زا  یخرب  اّما  تسا  هدرک  یحارط  وا  ار ، تکلمم  نیا  یلام  ياه  تسایـس  همه  راگنا ، هک  هتفگ ، نم » »
هب يرادــکناب ، روـما  لیــصحت  يارب  مـه  ار  وجــشناد  يا  هدــع  .درک  رارقرب  یمظن ، نآ  رد  داد و  ناـمزاس  وا  ار ، ناریا  یلم  کـناب 
هار هب  نایوجـشناد ، نیمه  ار  کـناب  ناـنکراک  باـصتعا  دـندوب و  يا  هدوت  دنتـشگرب ، یتقو  ناـشرثکا  ًاـقافتا  هک  داتـسرف  ناتـسلگنا 

شردارب .ما  هدرکن  دروـخرب  يدنـس  هب  نونکاـت  نم ، یلو  دوـش ، یم  هتفگ  داـیز  مه ، سیلگنا  هـب  شا  یگتـسباو  هراـبرد  .دـنتخادنا 
.دوب يولهپ  اضردمحم  کیدزن  ناگتسباو  زا  مه ، جاهتبا  سدنهم 

.تسا صخشم  شا  هرهچ  دوب و  ریزو  تسخن  مه  دعب  يرتسگداد و  ریزو  ناخاضر ، نارود  رد  هک  يرتفد  نیتم  هب  میسر  یم 

لالج رتکد  .دندرک  دازآ  شندرپسرس  زا  سپ  تشادزاب و  ار  وا  اه  یسیلگنا  رویرهش 1320 ، زا  سپ  دش و  رلتیه  نارکاچ  زا  ینارود 
، مه ینغ  مساق  رتکد  .دش  للم  نامزاس  رد  ناریا  هدنیامن  مه  دعب  دوب و  سلجم  لیکو  هرود  دنچ  اضردـمحم ، نارود  رد  مه ، هدـبع 

ناـمز رد  وا  .دوـب  يوـلهپ  اضردـمحم  داـمتعا  دروـم  دارفا  نیرت  کـیدزن  زا  رمع  ناـیاپ  اـت  وا  .تـسا  هداز  یقت  یغورف و  یکلاـپمه 
رـصم و نیب  سیلگنا  طبار  هقلح  ینعی  .دوب  رـصم  هب  هیزوف  نادرگرب  رومأم  قالط ، زا  سپ  و  هیزوف ، يراگتـساوخ  رومأم  ناـخاضر ،

.ناریا

نارود رد  .درک  یم  راک  یگنهرف  ياه  هنیمز  رد  رتشیب  دـش ، هجراخ  ریزو  یهام  دـنچ  هک  راب ، کـی  يانثتـسا  هب  یـسایس ، رتکد  اـما 
لاحره هب  .دش  گنهرف  ریزو  مه ، رابدـنچ  .تشاد  ار  تسپ  نیا  مه  اضردـمحم  نارود  رد  .دوب  هاگـشناد  سیئر  اه  تدـم  ناخاضر 

ار نآ  هنومن  کی  .درک  یم  زیامتم  هیقب  زا  ار  وا  تشاد ، هک  یئاه  یگژیو  یخرب  اّما  تسا  يولهپ  میژر  ياـه  هرهم  زا  یکی  وا  هچرگ 
هدوت دیتاسا  هک  تساوخ  وا  زا  رارـصا  اب  هاش ، دش ، مالعا  ینوناقریغ  ناریا ، هدوت  بزح  هک  نمهب 1327  زا 15  سپ  مدوب : دهاش  نم 

هب .دز  راک  نیا  هب  تسد  ًامیقتـسم  وا ، تقفاوم  نودب  گنهرف ، ریزو  درک و  تمواقم  وا  یلو  دـنکب ، جارخا  نارهت  هاگـشناد  زا  ار  يا 
.میدوب اه  يا  هدوت  اب  وا  نیتم  دروخرب  دـهاش  هاگـشناد ، رد  ام  .دـش  رانکرب  هاگـشناد ، تسایر  زا  دـعب ، یتدـم  تفلاخم ، نیمه  لیلد 
يدنـس نونکات ، هن ؟ ای  هتـشاد  اکیرمآ  ای  سیلگنا  اـب  یمیقتـسم  هطبار  ماـظتنا ، هدـبع و  يرتفد ، نیتم  دـننام  مه  وا  اـیآ  هکنیا  هراـبرد 

.مدیدن

زا 160 يرتفد  نیتم  زجب  دندمآرد ، يرلتیه  ناملآ  تمدـخ  هب  هدـیرب و  اه  یـسیلگنا  زا  بابرا ، هارمه  هک  ناخاضر  نارود  لاجر  زا 
رکشلرس يداجـس ، رتکد  اهنآ ، نیرتروهـشم  هک  درب  مان  ناوت  یم  ...و  نواعم  ریزو و  زا  معا  يروشک  يرکـشل و  هرهچ  تیـصخش و 

، یئاقب رکشلرس  يدهاز ،
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شترا هک  دـنا  هدوب  يرهـشوب  داوج  یماما و  فیرـش  رفعج  لابقا ، ورـسخ  چـیلقنامتاب ، دبهپـس  لاـپوک ، رکـشلرس  یلوا ، قآ  دـبهپس 
رکـشلرس يربهر  هب  دوب  رارق  هک  ییاـتدوک  فشک  لاـبند  هب  يزاـن  ناـملآ  لـماوع  اـب  هطبار  نتـشاد  ماـهتا  هب  ار  رفن  ناتسلگنا 160 

.درک تشادزاب  دوش ، یلمع  تخبون ، هللا  بیبح  و  ناهفصا ، رکشل  هدنامرف  يدهاز ،

ناگدننادرگ دندمآرد و  اه  یـسیلگنا  تمدخ  هب  مود ، گنج  رد  يرلتیه  شترا  تسکـش  زا  سپ  هژیو ، هب  اهدـعب و  دارفا ، نیا  رثکا 
تاـساسحا ًاـقیمع  هـک  دـندوب  مـه  يدارفا  دـنداد ، ناـشن  شیارگ  ناـملآ  هـب  هکیناـسک  ناـیم  رد  هـتبلا  .دــندش  دادرم  ياـتدوک 28 

.ناوج ناسدنهم  دودعم  ولماش و  دـمحا  یناشاک ، هللا  تیآ  دـننام  .دـندرک  ظفح  ار  هیحور  نیا  مه  نایاپ  ات  دنتـشاد و  یـسیلگنادض 
يدهاز رمع ، نایاپ  ات  یناشاک  ياقآ  ًالامتحا  دش و  زاغآ  نارود  نیمه  زا  مه  يدهاز  رکشلرس  اب  یناشاک  هللا  تیآ  ییانـشآ  ًالامتحا 

.تسا هدرک  یم  روصت  یسیلگنادض ، يدرف  ار 

نآ رب  دنهد و  یم  رارق  لصا  ار  تشادرب  کی  لّوا  ینعی.دنسیون  یم  يرواد  شیپ  اب  ار  رصاعم  خیرات  ناراگن ، خیرات  زا  یهورگ  س :
.دنراگن یم  خیرات  ، انبم

موس هتسد  .تسا  هجو  کی  ای  هتکن و  کی  هب  رصحنم  ناشهاگن ، عون  ینعی  .تسا  دودحم  ناشـشرگن ، ینیب و  ناهج  عون  مود  هتـسد 
.دیوگ یمن  ار  ههبج  بویع  یّلم ، ههبج  هئربت  يارب  تسا ، یّلم  ههبج  وضع  فرط ، دینک ، ضرف  ًالثم  دـننک  یم  يروسناسدوخ  یعون 

.مدقم هللا  لیلخ  ای  یمساق  لضفلاوبا  لثم 

، گنرمک روطب  هتکن ، ود  یکی  هب  طقف  دـنیوگ و  یمن  ار  شتاهابتـشا  زا  یـشخب  دـننک  هئربت  ار  هدوت  بزح  هکنیا  يارب  مه  يا  هدـع 
.دوش یمن  هتفگ  یعقاو  خیرات  زاب ، اجنیا ، رد  دننک و  یم  يروسناسدوخ  یعون ، هب  اهنیا ، زا  مادک  ره  دننک ، یم  هدنسب 

، دسیون یم  يزیچ  نآ  هیلع  دیآ  یم  فرط  هتفگ ، يزیچ  کی  هدمآ  يرونایک  ياقآ  ًالثم  .دـننک  یم  دروخرب  یلمعلا  سکع  یهورگ 
يراگن خـیرات  نیا  هدـنب ، رظن  هب  .اذـهیلع  سق  دـنک و  یم  رداص  يا  هیباوج  وا  هیلع  رگید  یکی  دـیوگ ، یم  يزیچ  يورـسخ  کـباب 

؟ میوگ یمن  تسرد  تسین ،

هک افـش ، نیدلا  عاجـش  دننام  دنتـسه  يدارفا  .دنراد  یعامتجا  یـسایس ، ياه  یگتـسباو  یعون  هب  ام  رـصاعم  ناسیون  خـیرات  همه  ج :
اب هکلب  هطورـشم ، تنطلـس  ناونع  هب  هن  یتح  .شیاهیگژیو  نامه  اب  اه  يولهپ  تنطلـس  زا  عافد  .دـنراد  ینـشور  ًالماک  يریگعـضوم 

هتسویپ اضردمحم ، رسپ  يولهپ  اضر  تخسرس  نیفلاخم  هگرج  هب  مه ، افش  نیدلا  عاجش  لبق  یتدم  زا  .نآ  يروتاتکید  همه 
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میژر هتساوخان ، یشور ، نینچ  اب  هدروآرد و  يزاب !» تارکومد   » یلیخ وا  دیوگ  یم  هک  تسا  نیا  اضردمحم  رسپ  هب  وا  داقتنا  .تسا 
؟! درب یم  لاؤس  ریز  ار  شگرزبردپ  ردپ و 

مکاح هاگتـسد  هب  یگتـسباو  هک  دنتـسه  يدارفا  اـّما  .درادـن  دوجو  یلکـشم  وا ، نتخانـش  يارب  تسا و  نشور  یمدآ ، نینچ  فیلکت 
بزح و درکلمع  حیرـشت  هب  مهاوخ  یم  یعون  نم  یتقو  يدید ، نینچ  اب  .يا  هدوت  نم  دوخ  لثم  .دنرکف  کی  لماح  اّما  دنا ، هتـشادن 

یم رت  گنرمک  ار ، فعـض  طاقن  مهد و  یم  ناشن  لیامت  رتشیب  تبثم ، طاـقن  نتـشون  هب  مشاـب ، فاـصنااب  رگا  مزادرپب ، مدوخ  شقن 
شوپرـس فعـض ، طاقن  يور  مزادرپ و  یم  تبثم  طاقن  نتـشون  هب  اهنت  نیخروم ، زا  رگید  یخرب  لثم  مشاب ، فاـصنا  یب  رگا  منیب و 
گنهرس .یّلم  ههبج  ناربهر  مود ، هنومن  .تسا و  یتاجن  گنهرـس  یکی  اه ، فاصنا  یب  اه و  فاصنااب  نیا  زا  هنومن  ود  .مراذگ  یم 

: تسا هدرک  رظنراهظا  نینچ  نانآ ، هرابرد  یتاجن 

تـسکش لـلع  هراـبرد  یّلم ، ههبج  ناربـهر  يوـس  زا  تدـم ، نیا  یط  درذـگ ، یم  دادرم  ياـتدوک 28  زا  لاـس  هن  یـس و  نوـنکا  ... 
، تضهن تسکـش  اـیآ  هک  تسا  لاؤس  دروم  ناـنچمه  عوضوم ، نیا  هتفرگن و  تروص  یبساـنم  قیقحت  یـسررب و  هنوگچیه  تضهن ،

نیا تقیقح  دنناسرب ؟ مدرم  یهاگآ  هب  ار  دوخ  راک  هجیتن  دنزادرپب و  نآ  یـسررب  هب  یّلم ، ههبج  ناربهر  هک  تشادن  تیمها  ردـقنآ 
یم ار  یـسک  تردن  هب  نامروشک ، یـسایس  ناگبخن  نایم  زا  و  تسا ، هدشن  لومعم  دوخ ، زا  داقتنا  ام ، یـسایس  گنهرف  رد  هک  تسا 

، دارفا هک  تسا  تسایس  نیا  هطساو  هب  .دشاب  هدرک  فارتعا  هدوب ، تیلوئسم  راد  هدهع  هک  ینارود  رد  دوخ  تاهابتشا  هب  هک  میسانش 
(1) .دنزادنیب نارگید  ندرگ  هب  ار  اهیور  جک  تاهابتشا و  دنراذگب و  دوخ  باسح  هب  ار  هتشذگ  ياهتّیقفوم  دنا  هدرک  یعس  هراومه 

، دادرم ياتدوک 28  مان  هب  يا  هلاقم  رد  وا  .دنک  یم  یفاصنا  یب  ردقچ  دسیون  یم  خیرات  یتقو  فاصنا ، اب  نیا  دوخ  هک  مینیبب  نونکا 
(2): دسیون یم  نینچ 

ناتسلگنا ياه  تلود  داحتا  زا  دوخ ، یجراخ  تسایـس  رد  تسناوت  یم  تضهن ، يربهر  هاگتـسد  ایآ  هک  عوضوم  نیا  نوماریپ  ثحب 
هلاقم نیا  هلـصوح  رد  دـنک ، هلباقم  نیفلاخم ، رابرد و  ياه  هئطوت  ربارب  رد  ای  دـنک و  يریگولج  تفن  دـیرخ  میرحت  زین  اـکیرمآ و  و 

لاحرهب اّما  .تسین 

.ادرف ناریا  هّلجم  ياهشسرپ  هب  یتاجن  گنهرس  خساپ  زا  - 1
ص 67. رویرهش 1372 ، دادرم و  لاس 8 ،  هرامش 68 ، ادرف ، ناریا  دوب ؟ ریذپان  بانتجا  نمشد ، يزوریپ  ایآ  دادرم ؛ ياتدوک 28  - 2
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ياهیرگلالخا زین  یّلم و  ههبج  تضهن و  يربهر  هاگتـسد  درکلمع  ینعی  یـساسا ، لماع  ود  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اـم  يدـنب  عمج 
نییعت شقن  قّدـصم ، تلود  طوقـس  ياتـسار  رد  مدرم ، نتخاس  نارگن  بوشآ و  داـجیا  يارب  ناریا ، هدوت  بزح  هدـش  يزیر  هماـنرب 

يدنسرخ زاربا  دادرم ، ياهزور 26 و 27  رد  هدوت  بزح  ياه  يرگبوشآ  زا  اـتدوک ، نادرگراـک  تلوزور ، تیمرک  .تشاد  هدـننک 
یم دادرم  ياتدوک 28  يارجا  يارب  مادـقا  نیرتدـیفم  یمظن ، یب  داجیا  تارهاظت و  ییاـپرب  رد  ار  بزح  دارفا  شـشوک  دـنک و  یم 

: دیوگ یم  دناد و 

نودب درک ، یمن  زواجت  نت  رازه  دنچ  زا  ناشدادـعت  هکنآ  اب  دـنتخیر و  اهنابایخ  هب  اه ، يوروش  تیامح  قیوشت و  اب  اه ، يا  هدوت  ... 
...دندروآرد دوخ  فّرصت  هب  ار  اهنابایخ  قارغا ،

...دندرب موجه  دوب ، نکمم  هک  ینامتخاس  ره  هب  دندرک و  تراغ  دنتسناوت  یم  هک  ار  هچنآ 

، رتشیب رتهب و  مدرم ، شترا و  دندز ، یم  دایرف  هاش ، هیلع  رب  رتشیب  هچ  ره  .میدیشک  یم  ارنآ  راظتنا  دیاب ، هکدوب  يا  هعقاو  نیرتهب  نیا 
.دندش یم  ینابصع  يرتشیب  ياههورگ  دندرک ، یم  تراغ  ار  رهـش  رتشیب  ردق  ره  و  دندش ، یم  دوخ  هب  تبـسن  اهنآ  ینمـشد  هجوتم 

...دنادرگرب ام  دوس  هب  ار  عاضوا  تسناوت ، یمن  لامعا  نیازا  رتعیرس  رتهب و  یلماع  چیه 

(1)« ...دنناشنب ناشیاجرس  ار  اهنآ  دندرگ و  مایق  هدامآ  نارهت ، یلاها  ات  میداد  یم  تصرف  اهنآ  هب  دیاب 

هدرک رارکت  ناریا ، هدوـت  بزح  ندرک  مهتم  يارب  تلوزور ، تیمرک  لوـق  زا  ار  رادـخاش  ياـه  غورد  نیا  هـک  یتاـجن ، باـنج  نـیا 
فیـصوت نینچ  دـندناشن ! ناشیاجرـس  ار  اه  يا  هدوت  دـندرک و  مایق  هک  ار  نارهت  یلاها  ّتیهام  لوق ، لقن  نیا  نیئاپ  رد  دوخ ، تسا ،

: دنک یم 

ياه نامزاس  رد  ار  يرگید  شخب  تصرف ، زا  هدافتـسا  اب  ناـیچاتدوک ، دادرم ، بش 25  ياـتدوک  تسکـش  زا  سپ  زور ، هس  یط  ... 
، دادرم رهظزادـعب 28  زا  دـندرک و  يزاب  هزودود  زین  يرامـش  .دـندناشک  دوخ  يوس  هب  یـسایس  یتلود و  ياهداهن  رگید  یماظتنا و 
هب عیسو  يا  هکبش  ناس ، نیدب  دندیشک و  ریجنز  هب  ار  یگنادرم  تفارـش و  دنتـسویپ و  نمـشد  هب  نئاخ ، ياه  نکـش  نامیپ  اب  هارمه 

شترا و ماندب  نارـسفا  اه و  لارنژ  زا  يرامـش  يرابرد ، رـصانع  نیرتدـساف  تکرـش  اب  یئاکیرما  یـسیلگنا و  ناسوساج  یگدرکرس 
زا یهورگ  اب  هام  ره  دندوب  هدش  هدنار  شترا  نارسفا  هعماج  تیرثکا  يأر  هب  قالخا  داسف  تلعب  هک  ینابرهش 

صص 179180. اتدوکدض ، تلوزور ، - 1
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، برع نسح  هتـسد  وراد  یئاقب و  رفظم  بزح  دارفا  هداز ، یـشنم  رتکد  يربهر  هب  اکموس  بزح  نادـنب  هرادـق  يا ، هفرح  ناشکوقاچ 
شبنج اـت  دــنتفریذپ  ار  نمــشد  يرودزم  يزق ، نادژآ  يداـضتعا و  هـکلم  یگتــسدرس  هـب  یپـسور  یهورگ  زین  خــم و  یب  ناـبعش 

، دوب یّلم  ياهوزرآ  دیما و  هلزنم  هب  ناریا ، یسایس  خیرات  نرق  ود  یط  هک  ار  یتلود  .دننک و  بوکرـس  ار  ناریا  مدرم  يرامعتـسادض 
...دننک لیمحت  ناریا  مدرم  رب  ار  عاجترا  دادبتسا و  هطلس  زارد ، نایلاس  دنرادرب و  نایم  زا 

ار يزق  نادژآ  يداضتعا و  هکلم  هتسدوراد  ياه  یپسور  و  خم ، یب  نابعـش  برع و  نسح  هورگ  ناشکوقاچ  هتـسد  یتاجن ، گنهرس 
! دمان یم  نارهت  مدرم  مایق  تلوزور ، لوق  زا 

ناریا هدوت  بزح  هب  ار  تاماهتا  نیرت  هنالیذر  تلوزور ، تیمرک  لوق  زا  هک  یتاـجن  گنهرـس  باـنج  نیا  هک  تسا  نیا  روآ  تریح 
: تسا هتشون  لماک ، تحارص  اب  نآ ، رد  هک  تسا  ییاکیرمآ  قّقحم  یکسورویزاگ  رثا  مجرتم  شدوخ ، .دنک  یم  دراو 

بزح ياهراعش  ندادرس  اب  دادرم )  26  ) توا هدرک و 17  ریجا  ار  يددـعتم  ياههورگ   (1) یلیـسو نرن  اهدادیور ، نیا  لالخ  رد  ... 
تیعمج نیا  .دـنتخادرپ  ییامیپهار  هب  نارهت  ياهنابایخ  رد  دوب ، هدـش  شنزرـس  حـیبقت و  هاش ، اهنآ ، رد  هک  ییاـهمرآ  لـمح  هدوت و 

، دوب هدش  تخادرپ  یلیسو  نرن  هب  ایس  نیرومأم  زا  یکی  هلیـسوب  اهنآ ، دزمتـسد  رالد  رازه   50 لبق ، زور  رـصع  هک  یبالق » يا  هدوت  »
(2) ...دننک تیوقت  ار  يدهاز  تیعقوم  اه  يا  هدوت  ندیسر  تردق  هب  رطخ  زا  ساره  میب و  داجیا  اب  دنتشاد  هفیظو 

ناـشیا مراودـیما  .تفر  تسد  زا  يداـیز  نازیم  هب  مارتـحا  نیا  هتـشون ، نیا  اـب  یلو  .مدوب  لـئاق  مارتـحا  یتاـجن ، گنهرـس  يارب  نم ،
دص یتسیاب ، ًالومعم  دادیور ، ره  خیرات  هک  متفگ  نیشیپ  راتفگ  رد  لاحره ، هب  .دننک  حیحـصت  ار  دوخ  هابتـشا  نیا  رگید ، یتصرفرد 

دنیایب دنشاب ، یعقاو  ققحم  هتشادن و  اهدادیور  نآ  هب  یگتـسباو  چیه  هک  يدارفا  ینعی  .دوش  هتـشون  نآ ، زا  دعب  لاس  هاجنپ  دص و  ای 
.دنهدب ماجنا  یعقاو  قیقحت  کی  تسا ، تسد  رد  هک  یتاعالطا  هعومجم  يور  زا 

، دنسیون یم  قیقد  خیرات  اه ، هتشذگ  هب  تبسن  هک  مه  ینادنمشناد  رامش  هتبلا  .تسا  حرطم  نیمه  مه ، ایند  ینونک  یسیون  خیرات  رد 
سک ره  دنریذپریثأت و  دنا ، هدوب  ارجام  نتم  رد  هک  یناسک  لاحرهب  .تسا  مک  رایـسب  زلو ، تربره  فوکاید و  یکـسفشورتپ و  لثم 

زرط دوخ ، رظن  قباطم 

.Neron Wasily یلیسو ، نرن  - 1
،. 1364 نارهت ، ص 272 ، یتاجن ، اضرمالغ  همجرت  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  یکسورویزاگ ، .ج  .كرام  - 2
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.دهد یم  تلاخد  خیرات ، لیلحت  رد  ار  شرکف 

« نوسام  » یکی ًالثم  .دوش  یم  رتراوشد  تبسن  نامه  هب  مه ، قیاقح  ندرک  ادیپ  دوشب ، عیـسو  خیرات  رد  ارآ  ّتتـشت  مجح  ردقره  س :
یـسایس و گنهرف  ندوب  نیئاپ  رطاخب  مه  ام  تکلمم  .اهنیا  ریاظن  نیقرـشتسم و  ریثأت  تحت  یکی  ناـخاضر ، رادـفرط  يرگید  تسا ،

ترورض تسرد و  يراگن  خیرات  موزل  هب  هجوت  اب  اّما  .دوش  یم  هباشم  یخیرات  تاهابتشا  بکترم  دوخ ، هتشذگ  خیرات  اب  ییانـشآان 
، یمالسا بالقنا  رد  میسیونب ، بوخ  ار  خیرات  میدوب  هتسناوت  هطورشم  زا  دعب  ام  رگا  درک ؟ يراک  دیاب  دینک  یمن  رکف  نآ ، هب  هجوت 

؟ میدرک یمن  تکرح  رتهب 

رد مناد  یمن  نم  .تساـهنآ  ندوـب  هبناـج  کـی  یخیراـت ، ياـه  تشادرب  هدـمع  لکـشم  هک  تسا  یتـیعقاو  کـی  نـیا  هنافـسأتم  ج :
، خیرات هب  هنایارگ  عقاو  هبناج و  همه  شنیب  نیمه  تهج  رد  ار  نایوجـشناد  دح  هچ  ات  دوش ، یم  سیردت  خیرات  هک  ام  ياههاگـشناد 

ادـیپ دننکـشب ، هدـمآ ، دوجوب  هک  ار  يراوید  دـننک و  رکف  لقتـسم  دـنناوتب  هک  يدارفا  هزات ، لسن  نیا  نایم  رد  ایآ  .دـننک  یم  تیبرت 
، دسر یم  متـسد  هب  هک  ییاه  همانهام  رد  .منیب  یمن  ار  يا  هدیدپ  نینچ  رـضاح ، لاح  رد  نم  اّما  .دهد  یم  ناشن  هدنیآ  دش ؟ دـهاوخ 

.تسا مک  یلیخ  دشاب ، هدش  هتشون  هنافرط  یب  هک  یتالاقم 

هب هدوب ، خیرات  رظان  دهاش و  دوخ  هک  یـسک  ناونع  هب  دوشب و  ادـیپ  یـسک  رگا  تیعـضو ، نیا  زا  راذـگ  يارب  دـینک ، یمن  رکف  س :
فرح هناقداص  هک  هدوب  یسک  اهنت  لالج  نارکفنـشور ، نایم  رد  دشاب ؟ رثؤم  دزادرپب ، دشاب ، شدوخ  هیلع  رگا  یتح  عوضوم ، حرط 
ینکـش تنـس  رگا  الاح  .تخادرپ  یمن  شدوخ ، پیت  لسن و  هئربت  هب  ینعی  .دوب  شدوخ  هیلع  یتح  اـهفرح ، نیا  زا  یـضعب  دز و  یم 

هب ، دزادرپب شبزح  ای  شدوخ  تاهابتشا  دقن  هب  یتح  هنافرط  یب  دزادرپب ، دوخ  هئربت  هب  خیرات ، بلاق  رد  سک  ره  هکنآ  ياجب  دوش و 
زرط دوخ و  هئربـت  يادـج  نارگید ، اـی  هدوت و  بزح  اـی  يوروش و  هئربـت  يادـج  امـش ، دوخ  هنوـمن ، ناوـنع  هب  میـسر ؟ یمن  ییاـج 

.دنزادرپب هلئسم  حرط  هب  تراسج  اب  نآ ، نیا و  هب  ییوگخساپ  ياج  هب  ًالثم  .دننک  هاگن  لئاسم  هب  ناشرّکفت ،

.دنناوت یمن  زاب  دننک ، شالت  هک  مه  هزادـنا  ره  .دـنوش  خـسم  دـنناوت  یمن  دارفا  ینعی  .درادـن  دوجو  يزیچ  نینچ  نم ، هدـیقع  هب  ج :
.درادـن دوخ  زا  عافد  يارب  یتاناکما  هنوگچیه  ناریا  هدوت  بزح  لاـثم  روطب  .تسا  دـنمورین  اـهنیا  لـباقم  فرط  هکنیا  تلع  هب  ارچ ،
توکـس نانمـشد  ربارب  رد  دوش  یمن  سپ  .دهدب  ناشن  شنکاو  ییوگازـسان ، همهنیا  ربارب  رد  ات  درادـن  دوجو  رگید  هک  مه  يوروش 

درک
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ياه باتک  دینیبب  امـش  دنراد  یناوارف  تاناکما  مه  نانمـشد  .دنراد و  یعیـسو  هرتسگ  ناگدنـسیون  نوچ  .تخادرپ  دوخ ، دـقن  هب  و 
؟ دسر یم  اجک  زا  شا  هنیزه  یپاچ ؟ تیفیک  هچ  اب  و  دوش ؟ یم  پاچ  يذغاک  هچ  اب  یعولط  نسحم 

تارطاخ رگا  امـش  .دنتـسین  مه  رامـش  تشگنا  یتح  دنهدب ، باوج  اهنآ  هب  دنناوتب  هک  یناسک  دنتـسه و  دایز  وا  رکف  زرط  نیعفادـم 
تیقفوم هرابرد  ًالثم  .دـنک  عافد  تاماهتا  زا  دـشاب  هتـشاد  ناکما  دـشاب و  هدامآ  هک  دـینیب  یمن  ار  یـسک  دـینک  فذـح  ار  يرونایک 

مدرم دـنا و  هداتفا  برغ  ناماد  هب  دـنا و  هتـشاد  یتسیلایـسوس  ماـظن  ًـالبق  هک  ییاـهروشک  رد  ریخا  لاـس  ود  یکی  رد  اـه  تسینومک 
هدید یعیـسو  لداعت  مدع  کی  اجنیا  رد  .تسا  نیمه  مه  يدروم  ره  رد  دوش ؟ یم  پاچ  يزیچ  هچ  دـنا ، هدـیمهف  ییاهزیچ  ًاددـجم 
هئربت تهج  رد  ای  و  دوش ؟ یم  پاچ  ناخاضر  هئربت  يارب  فلتخم ، باتک  ردقچ  هک  مینیب  یم  مه  هتـشذگ  میژر  دروم  رد  .دوش  یم 

.مرادـن دـنوش  یم  پاچ  جراخ  رد  هک  ییاهباتک  هب  يراک  .نارگید  هیزوف و  ایرث و  حرف و  ات  هتفرگ  هاش  دوخ  تارطاخ  زا  .هاش  میژر 
اهنیا هب  لاح  هب  اـت  یـسک  هچ  تسا ؟ هداد  بساـنم  باوج  دـنوش  یم  پاـچ  بترم  روطب  ناریا  رد  هک  یبتک  نیمه  هب  یـسک  هچ  اـّما 

؟ هداد باوج  اهنیا  هب  هیرشن  مادک  هدرک ؟ در  ار  نانآ  ياعدا  یسک  هچ  هداد ؟ باوج 

.منیب یمن  مه  یمالسا  يروهمج  فرط  زا  یتح  .دنک  حرطم  ار  لیاسم  نیا  هک  منیب  یمن  ار  يا  هیرشن  چیه  نم ،

هئربت ياه  هتشون  نیا  هک  دیرادن  هلجم  کی  امش  .دینک  یمن  تعسو ، نیا  اب  مهنآ  نایرج ، نیا  هیلع  یتیلاعف  نیرت  کچوک  امش  ًالصا 
هنماد دراد و  تاراـشتنا  نیا  هب  یکدـنا  یلیخ  یـسرتسد  هک  يروناـیک  اـب  دـیئآ  یم  امـش  دـنک ! در  لـیلحت  اـب  ار ، هاـش  مـیژر  هدـننک 

.دینک یم  هبحاصم  تسا ، دودحم  عبطلاب ، مه  شرظنراهظا 

.دننک یثنخ  ار  اه ، يولهپ  عاجترا  مسیلایرپما و  هنایفخم  هئربت  نایرج  یقطنم ، لیلحت  اب  هک  دنوشب  نیعم  هورگ ، کی  یتسیاب 

اّما .دنوشن  رشتنم  دنوش ، یم  رشتنم  هنادازآ  ناریا  رد  هک  اه  نیا  الاح  میوگ  یمن  متسه و  قفاوم  دصرددص  تاعوبطم ، يدازآ  اب  نم 
.دوش حرطم  مه  فلاخم  تارظن  هک  دوش  هداد  نادیم  یتسیاب 

زا ینیعم  شخب  دـنناوت  یم  دـنوش ، یم  رـشتنم  پاچ و  هرامـش ، رازه  اهدـص  مادـک  ره  هک  ناهیک ، تاعالطا و  لثم  ییاـه  هماـنزور 
.دوش یثنخ  نمشد ، عیسو  تاغیلبت  نیا  ات  دنهدب  صاصتخا  راک  نیا  هب  ار  دوخ  تاحفص 
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جنگ نیا  زا  دـیاب  امـش  .تسا  ینغ  رایـسب  هک  یّلم  دانـسا  هعومجم  ًالثم  درادـن  سکچیه  ار  تاناکما  نیا  هک  دـیراد  یتاـناکما  اـمش 
هچ ره  تدـش  اب  مسیلایرپما ، هئربت  يولهپ و  هلاـس  يروتاتکید 50  میژر  هئربت  دنور  دـینکن ، ار  راک  نیا  رگا  .دـینک  هدافتـسا  گرزب 

ار دوخ  تارظن  همه  اهنیا  دـیهدب  هزاجا  سکعرب ، .دـیوش  اه  هتـشون  نیا  راشتنا  عنام  میوگ  یمن  نم  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  همادا  رتشیب ،
.دیورب اهنآ  اب  هلباقم  هب  لدتسم  خساپ  اب  دنس و  كردم و  اب  تقونآ  .دنناسانشب  ار  دوخ  دنسیونب و 

خیرات هاگیاج  دراد ؟ یشزرا  هچ  خیرات  رگم  میناوخب ؟ خیرات  هچ  يارب  ًالصا  دنیوگب  يا  هدع  امـش ، هغدغد  نیا  خساپ  رد  دیاش  س :
، دراد دوجو  هعماج  رد  خیرات  هب  تبـسن  ینیبدب  یعون  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  ام  يارب  یعفن  هچ  تساجک ؟ تموکح  گنهرف و  رد 

اهنیا لاحرهب  دنناد ، یم  نآ  نیا و  تمدخ  رد  ارگ و  فیرحت  ار  نیخروم  يا  هدع  دننک ، یم  هاگن  غورد  مشچ  هب  خیرات  هب  يا  هدـع 
هجوت وا  هب  هدنونـش  دنک ، تبحـص  یخیرات  لئاسم  زا  دهاوخب  هک  خیرات  هتـشر  يوجـشناد  تسا و  هدش  خیرات  هب  یتیانع  مک  ثعاب 

.دهد یمن  ناشن  یفاک 

عقاوریغ ناـسیون  خـیرات  فرط  زا  نونکاـت  هک  تسا  یخیراـت  حـلاصم  نآ  یقطنم  هجیتن  نیا  .تسا  یعیبط  ًـالماک  نیا  نم  رظن  هب  ج :
، خـیرات نأش  روخ  رد  یـشزرا  ام ، روشک  نیلوئـسم  زا  يدایز  هدـع  یتح  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدـش  هداد  ناریا  هعماج  لیوحت  ارگ ،

! دتسین لئاق  خیرات  هعلاطم  يارب 

ظاـحل زا  هچ  راـک و  ظاـحل  زا  هچ  دوخ ، یـصخش  ياـه  يراـتفرگ  رد  ردـقنآ  نایوجـشناد ، هچ  ناداتـسا و  هچ  نایهاگـشناد ، یتـح 
، دنسر یمن  مه  همانزور  ندناوخ  هب  یتح  ًالامتحا ، هک  دنا  هدش  قرغ  یـصخش ، یگدنز  ظاحل  زا  هچ  دنراد و  هک  یعامتجا  فیاظو 

.دنناوخب خیرات  هک  نیا  هب  دسرب  هچ 

ار یعولط  دومحم  نایزوتاک و  نویامه  يا و  هماـخ  ياـه  هتـشون  دـناوخب ؟ ار  یخیراـت  هچ  دـناوخب  خـیرات  دـهاوخب  یـسک  مه  رگا 
؟ دناوخب

نآ رد  اه  تیعقاو  خـیرات  ردـق  هچ  هک  دـینیبب  دـینزب و  قرو  دـیرادرب ، ار  هطـسوتم  یئادـتبا و  ياه  سالک  خـیرات  ياه  باـتک  اـمش 
لاس ياهباتک 15  دوش ، یم  رـشتنم  شرورپ  شزومآ و  داشرا و  ترازو  فرط  زا  هک  یئاهباتک  نیا  نـالا  نیمه  .تسا  هدـش  فیرحت 

؟ دندوب یناسک  هچ  ام  ناسیون  خیرات  بالقنا ، لّوا  نارود  رد  دوش ؟ یم  عورـش  روطچ  شلوا  زا  دـینیبب  دـیراذگب  مه  ار  يولهپ  ریخا 
زا ار  خـیرات  اهنیا ، دـنداد ! یم  مدرم  لیوحت  خـیرات  ناونع  هب  ار  یئاـقب  رفظم  تاـیرظن  هک  دـندوب  یندـم  رتکد  ياـقآ  تیآ و  ياـقآ 
دنم هقالع  دارفا ، هک  دـیهاوخ  یم  امـش  تقونآ  .تسا  هتفای  باتزاب  یـسرد  ياه  باتک  رد  بلاطم ، نیمه  .دـندرک  فرحنم  اهتیعقاو 

ات هک  يرشق  نآ  ام ، هعماج  رد  دنوشب !؟
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رد يروخبدردب  ياهباتک  دارفا ، نیا  ایآ  .دشاب  دنم  هقالع  خیرات  ندناوخ  هب  تسا  نکمم  تسا ، هدناوخ  سرد  هطسوتم  ملپید  دودح 
همانرب کی  طقف  راب ، کی  هلاس ، دـنچ  نارود  نیا  مامت  رد  نم  دـینک ! هاـگن  ار  نویزیولت  ویدار و  ياـه  هماـنرب  دـنراد ؟ اـه  هناـخباتک 

نیمه طقف  مدـید  دوب ، تسرد  شزرااب و  بلاـج و  ًاـعقاو  هک  ار  دادرم  نایرج 28  قدـصم و  رتکد  یخیرات  شقن  هراـبرد  ینویزیولت 
.ار همانرب  کی 

یلم هرابرد  هک  درک  توعد  نایچاتدوک ، راکمه  یکم ، نیسح  زا  تفن ، تعنص  ندرک  یلم  زور  رد  راب  کی  نویزیولت ، ویدار  نیمه 
توعد دندوب  قدصم  رتکد  قیدص  نارای  زا  هک  یئالعریما  رتکد  ای  ناگرزاب  سدنهم  زا  هک  نیا  ياج  هب  دنک ! رظنراهظا  تفن  ندرک 

! دنک

دنرذگ و یم  دـنیآ و  یم  دادرم  ياهزورلاس 28  .دش  رـشتنم  قّدصم  رتکد  شقن  هرابرد  مالـس  همانزور  رد  هلاقم  دـنچ  مه  راب  کی 
یم رایتخا  قلطم  توکس  بالقنا 1357 ، زا  شیپ  یخیرات  دادـیور  نیرت  مهم  نیا  هرابرد  یتلودریغ ، یتلود و  یهورگ  ياـه  هناـسر 

تعاس کی  هک ، نیا  نآ  دشاب و  رثؤم  دـناوت  یم  تایعقاو  جـیورت  يارب  تسا و  تیمها  اب  هک  منک  یم  حرطم  يداهنـشیپ  نم  دـننک !
دنناوت یم  مدرم  تسا و  تحارتسا  زور  هک  هعمج  زور  ًـالثم  هکلب  دنونـشن ، ار  نآ  تیرثکا  هک  یناـمز  رد  هن  هتفه ، رد  تباـث  نیعم و 

ره رد  لاح ، نیعرد  هتـسویپ و  مهب  هتـشر  کی  دشاب ، هتـشاد  هدنونـش  ویدار  هک  دشاب  یتعاس  ینعی  ینیعم  تعاس  رد  دـننکب ، شوگ 
تیبرت جیورت و  هب  يدایز  نازیم  هب  دناوت  یم  يا  همانرب  نینچ  .دوش  شخپ  یخیرات  ربتعم  دانسا  درومرد  صاخ  عوضوم  کی  راتفگ ،

.دنک کمک  خیرات  هب  يدنم  هقالع  و 

یئاه فیرحت  هب  نداد  خساپ  يارب  یخیرات ، یملع  ًاعقاو  همانهام  کی  راشتنا  يرورض ، راک  نیلوا  نم ، رظن  هب  هک : نیا  نخـس  هاتوک 
، راک نیا  دریگ و  یم  ماـجنا  ناریا  هتـشذگ  خـیرات  فیرحت  هنیمز  رد  فلتخم  تاـهج  زا  لکـشتم  هتفاـی و  ناـمزاس  روط  هب  هک  تسا 
هک امیـس  ادـص و  هچ  ناهیک و  تاعالطا و  لثم  تاـعوبطم  هچ  یهورگ  ياـه  هناـسر  زا  عیـسو  هدافتـسا  مود ، .دراد  يروف  ترورض 

.دراد يرتشیب  تیمها 

باتک دیراد ؟ رصاعم  يراگن  خیرات  دنور  زا  یلیلحت  هچ  دنا ، هدش  هتشون  ریخا ، لاس  دنچ  رد  هک  یخیرات  بتک  هوبنا  هب  هجوت  اب  س :
؟ درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  دنچ  هب  ار  هرود  نیا  ياه 

.دراد یعیسو  هنماد  اهنیا ، زا  مادک  ره  .اه  لیلحت  مه  یکی  تالاقم و  یکی  تارطاخ ، یکی  اه ، خیرات  یکی  هتسد ، راهچ  هب  ج :

هرابرد لیلحت  ای  هلاقم و  تروص  هب  یجراخ ، ای  یلخاد و  تالجم  رد  مه ، اه  باتک  نیا  هرابرد 
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.تسا هتفرگ  تروص  یناوارف  ياهرظنراهظا  مادک ، ره 

یفعـض طاقن  هچ  اهباتک  هک  داد  ناشن  تسرد  دانـسا  اب  دـیاب  .داد  ناشن  فاصنا ، قطنم و  اب  ار  مادـک  ره  فعـض  توق و  طاـقن  دـیاب 
زا یشان  هجو ، چیه  هب  اه ، ییوگ  خساپ  دشاب و  یقطنم  دیاب  مه  دقن  .دنا  هداد  تروص  یخیرات  ثداوح  رد  ییاه  بلقت  هچ  دنراد و 
هب هتـشذگ ، خیرات  ياه  تیعقاو  زا  دیاب  هدنیآ ، لاح و  لسن  .تسا  يدج  هلئـسم ، .دـشابن  یعامتجا  یفطاع و  یـصخش و  تاساسحا 

.دنوش هاگآ  یتسرد 

راثآ هنوگ  نیا  فعـض  توق و  .دنا  هدش  یـسیون  خیرات  راک  هب  تسد  مه ، اه  یئاکیرمآ  صوصخ  هب  اهیبرغ و  زا  یهورگ  ًاریخا  س :
؟ دینیب یم  هچ  رد  ار 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  هورگ  نیا  نم ، رظن  هب  ج :

.میدرک تبحص  اهنآ  هرابرد  هک  .يا  هفرح  ناسیون  خیرات  لوا ، هتسد 

هب دندوب و  راکردنا  تسد  ناشدوخ  هک  ...و  نوسکین  رجنیسیک ، رتراک ، یکسنیژرب ، دننامه  .رادمتـسایس  ناسیون  خیرات  مود ، هتـسد 
.دنتسه مسیلایرپما  ياه  تسایس  نیمأت  تلاخد و  رادبناج  نشور ، حیرص و  تروص 

مـسیلایرپما يوس  هب  رادـفده  شیارگ  مه  اه  یـضعب  دـننک و  یم  دروخرب  هناـیارگ  عقاو  اـهنآ ، زا  یـضعب  هک  .نیقّقحم  موس ، هتـسد 
.دنراد

شرتسگو میمعت  درک و  جارختسا  ار  تسرد  تبثم و  ياه  هبنج  یتسیاب  دنراد ، هنایارگ  عقاو  رظن  هک  ییاهنآ  یقیقحت  ياه  هتـشون  زا 
.داد

یتـح .تساـه  تیـصخش  هراـبرد  هک  دراد  دوـجو  یـشخب  یـسوساج ، هنـال  دانـسا  رد  .اـه  تیـصخش  شقن  ثحب  هب  میدرگ  رب  س :
هدرک تبحص  ثحب و  دب ، هچ  بوخ و  هچ  اه ، هرهچ  کت  کت  درومرد  اهنیا  .یقیدص  نیسحمالغ  رتکد  لثم  هجوم  ياه  تیصخش 

.دنا

اه هناخترافس  مامت  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ار  دنـس  نیا  .دوب  هزداندراوش  هرابرد  دانـسا ، زا  یکی  هک  تسه  مدای  نم  هلب ، ج :
رظن خیرات ، نآ  رد  وا  هرابرد  اه  یئاکیرمآ  .دوب  ناتـسجرگ  يزرواشک  ریزو  هدزداندراوش ، هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  دنـس  .داتـسرف 
دروم رد  یخیرات  هچ  رد  دینیبب ، امـش  .اهنیا  ریاظن  هدرک و  يزرواشک  رد  یهجوت  بلاج  ياهراک  تسا و  یبلاج  مدآ  هک  دندوب  هداد 

زا شدوخ و  ياه  هناخترافس  مامت  هب  هک  هدرک  یم  لمع  هنمادرپ ، عیسو و  اکیرمآ ، یسایس  هاگتسد  نیا  ردقچ  هداد و  رظن  رفن ، کی 
هچ هزداندراوش  تبقاع  هک  مینیب  یم  هدـنیآ  رد  اـم ، .درک و  تقد  وا  هراـبرد  تشاد و  رظن  تحت  ار  وا  دـیاب  هک  دـسیونب  ناریا ، هلمج 

يا هلپ  هچ  ات  دوش و  یم 
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هک فچابروگ  هک  ییاج  ات  .دـنک  یم  تمدـخ  اکیرمآ  مسیلاـیرپما  هب  هنوگچ  دـیآ و  یمرد  راـک  زا  یمدآ  روج  هچ  درو و  یم  ـالاب 
ندیـشک و نوریب  دنتـسه و  شزرا  اب  رایـسب  دانـسا ، عون  نیا  .دـنک  یم  رانکرب  هجراـخ ، ترازو  زا  ار  وا  تشادـن ، وا  زا  یمک  تسد 
رد هک  یفادها  صاخـشا و  هرابرد  اکیرمآ  تسایـس  دهد  یم  ناشن  هکنیا  يارب  .تسا  مزال  دـهاوخ و  یم  لیلحت  اهنیا ، ندرک  بترم 

.تسیچ دراد ، اه  هرهچ  هب  هجوت 

.دنا هتـشادرب  دوخ ، هتـشذگ  هقباس  هیجوت  هئربت و  تهج  رد  ییاهماگ  اه ، تسیلایـسوس  تضهن  نایرج  ریخا ، هلاس  دـنچ  یط  رد  س :
اب طابترا  و  یئاقب ، رفظم  اب  نانآ  یئوسمه  نایرج و  نیا  هتـشذگ  هب  هجوتاب  دشاب ! یکلم  لیلخ  تیـصخش  يایحا  ناشدصق  مه  دیاش 

تـضهن ياضعا  زا  يا  هدـع  ًاریخا  هک  دـیناد  یم  ًامتح  درک ؟ یبایزرا  ناوت  یم  روطچ  ار  دـنور  نیا  ییاکیرمآ ، یلیئارـسا و  لـفاحم 
یباتک دنا و  هتـشاد  ییاه  هبحاصم  ناهرب  هللادبع  نایزوتاک و  نویامه  یهاشریما ، دیـشهم  يروشآ ، شویراد  لاثما  اه ، تسیلایـسوس 

.دنا هدرک  رشتنم  یکلم » لیلخ  هماندای   » ناونع تحت  مه  ار 

هرابرد دـیدرب ، مسا  هک  اهنآ  نایم  زا  .دـنراد  روضح  ام  یلخاد  تاعوبطم  زا  یخرب  رد  اهنیا  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  هنافـسأتم  ج :
باتک رب  هک  يا  همدـقم  نامه  رد  نایزوتاک  نویامه  اما ، .منک  رظنراهظا  مناوت  یمن  دایز  یهاشریما ، دیـشهم  اـی  يروشآ و  شویراد 

زا هک  یمیحر ، یفطـصم  رتکد  مه ، ًاریخا  ناهرب و  هللادـبع  مه  روطنیمه  .تسا  زاـس  تب  کـی  هک  هداد  ناـشن  هتـشون ، یکلم  لـیلخ 
.مرادن یعالطا  شقباوس 

اه تسیلایـسوس  تضهن  هب  دـعب  .نیئاـپ  حطـس  رد  هتبلا  دوـب ، يا  هدوـت  ادـتبا  .تـشاد  یتواـفتم  يرکف  دـنور  یمیحر ، یفطـصم  س :
يرگ یتشترز  گنهرف  يایحا  و  اتیهانآ )  ) مالسا زا  لبق  ناریا  مه  یتدم  تفر و  مسیلایـسناتسیزگا  فرط  هب  مه  تدم  کی  .تسویپ 
لاّـعف ناریا  رد  هلجم  ود  ًاریخا  اهتـسیلایسوس  زا  عاـفد  اـب  هطبار  رد  .میرذـگب  .دـسیون  یم  مسیـسکرام  هیلع  یتـالاقم  لاـحره  هب  ...و 

زا تسا و  رادـبناج  ًالماک  هنیدآ  اّما  دـهدب  ناشن  فرطیب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  ون ، هاگن  هنیدآ .»  » مه یکی  و  ون » هاـگن  ،» یکی .دنتـسه 
؟ تسیچ یکلم » لیلخ   » زا يزاس  تب  نیا  هشیر  دینک  یم  رکف  .دنک  یم  عافد  یکلم  لیلخ 

نـشور هنومن  .دـننک  نامتک  ار  تاّیعقاو  زا  يرایـسب  یکلم ، زا  يزاس  تب  رتچ  ریز  دنـشوک  یم  یکلم ، ناعفادـم  نیا  نم ، رظن  هب  ج :
هک مه  هدوت  بزح  هب  .تشاد  يزرابم  هرهچ  یـسایس و  هقباس  لیلخ ، دوخ  .هتـشاد  يراکمه  وا  اـب  یکلم  هک  تسا  ییاـقب  رفظم  نآ ،

دمحا لآ  لوق  هب  دمآ ،
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، یتدم زا  دعب  درک و  باعشنا  بزح  زا  ناتـسدرک ، ناجیابرذآ و  تضهن  تسکـش  زا  دعب  اّما  .ام  همه  ملعم  دوب و  بزح  زادرپ  هیرظن 
نیا داد و  لیکـشت  ار  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح  اه ، یباعـشنا  زا  یهورگ  وا و  کمک  هب  دروآردرـس و  ییاـقب  رفظم  هاگـشناد  زا 

زا یکلم ، دمحا  هتـشون  تداهـش  هب  مه ، نآ  زا  لبق  .تشاد  هدوت  بزح  هیلع  ار  عضوم  نیرتدیدش  ییاقب ، هک  دوب  ینامز  رد  تسرد 
اب هزرابم  شتیرومأم  هک  شبزح  لیکـشت  يارب  تفرگ  لوپ  کمک و  ناـنآ  زا  درک و  رارقرب  هطبار  اـکیرمآ  اـب  یّلم ، ههبج  نیـسسؤم 

یّلم و يدرف  ریت 31 ، ما  یـس  هعقاو  ات  ییاقب  رفظم  دـننک  تباث  دـنراد  شـالت  اـههورگ  نیا  .دوب  يوروش  داـحتا  ناریا و  هدوت  بزح 
بآ زا  نئاخ  دوش  یم  دنلب  هک  حبص  دباوخ و  یم  بش  هک  تسا  ریت  ما  یـس  زا  سپ  اهنت  هدوب و  یّلم  تضهن  رادفرط  تسرپ و  نطو 

! دیآ یمرد 

، ییاقب هک  تسا  نیا  ارجام  تقیقح  اّما  دزاس ! یم  نامرهق  کی  ریت ، عطقم 30  ات  ییاقب  رفظم  زا  شتالاقم ، زا  یکیرد  ناهرب  هللادبع 
هک تسین  دب  .تسا  هتفرگ  سامت  اکیرمآ ، ترافـس  اب  لاس 1330 ، زا  هتـشاد و  کیدزن  هطبار  هاش  اب  ریت ، ما  یـس  زا  شیپ  اه  لاس  زا 

: موش روآدای  ار  یبلاطم  هدرک ، رشتنم  یکلم ، لیلخ  هرابرد  ون » هاگن   » همانهام هک  یعافد  يداقتنا و  تالاقم  هرابرد 

.يریچهت نامرآ  مان  هب  تسا  یناوج  هلاقم ، هدنسیون  .یکلم  کشخ  هاگتشک  مان  هب  تسا  يا  هلاقم  تالاقم ، نیا  زا  یکی 

لیلحت یکلم ، لیلخ  درکلمع  هرابرد  درف ، نیا  .دراد  رارق  يوروش  هدوت و  لـباقم  عضوم  رد  هکلب  تسین ، يا  هدوت  طـقف  هن  هدنـسیون 
.تسا هدوبن  حرطم  يرگید  زیچ  هدوت ، بزح  اب  هزرابم  زا  ریغ  یکلم ، يارب  هک  هدرک  اعدا  هداد و  هئارا  یبلاج  قیقد و 

.دزاس یم  المرب  مه  ار  وا  راک  تبقاع  دنک ، یم  لیلجت  یکلم  لیلخ  هتشذگ  یسایس  ياه  تیلاّعف  زا  هکنیا  نمض  هدنسیون ،

یلبق هلاقم  هدنـسیون  ریقحت  رخـسمت و  شفده  هک  زیمآریقحت ، هداعلا  قوف  يا  هلاقم  ون ،» هاگن   » يدـعب هرامـش  رد  یمیحر ، یفطـصم 
ییاقب یتقو  هک  دنک  یم  اعدا  یتح  وا  .تسا  هورگ  نیا  یبلاق  ياه  فرح  نامه  هک  دهد  یم  ییاه  خساپ  نآ  نمـض  هتـشون و  تسا ،

.تسا غورد  تسردان و  دوخ ، همه  نیا  هک  دریگ  یم  هلصاف  وا  زا  یکلم  دوش ، یم  هدیشک  تنایخ  هب 

لیکـشت و  ریت ، یـس  رد  ییاقب  تنایخ  ندـش  نشور  دوجو  اب  یتح  یکلم ، هک  دـنک  یمن  لوبق  یتح  یمیحر  هک  تسا  بجعت  ثعاب 
یـسیلگنا اب  وا  هطبار  همادا  دوجو  اب  و  دوش ، یم  مولعم  ریت  زور 29  رد  هنطلـسلا  ماوق  اب  ییاقب  طابترا  نآ  یط  هک  يا  همکاحم  هسلج 

یس زا  سپ  اهیئاکیرمآ  اه و 
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یکلم اه  یباعـشنا  اب  دوخ  يراکمه  هب  هک  دهاوخ  یم  ییاقب  زا  سامتلا  انمت و  شهاوخ و  اب  هکلب  دوش ، یمن  ادج  وا  زا  طقف  هن  ریت ،
.دهدب همادا  شنارایو 

زا هاگچیه  شنارای ، یکلم و  هک  دـنک  یم  شومارف  یتح  یمیحر  .دـسیون  یم  ار  ییاـقب  رهق  همکاـحم و  ناـیرج  دـمحا ، لآ  لـالج 
یندرگ سپ  یگندرا و  اب  شناشکوقاچ »  » کمک اب  ریت  یـس  يارجام  زا  سپ  هاـم  هس  هک  دوب  ییاـقب  نیا  هکلب  .دـندشن  ادـج  ییاـقب 

.دزادنا یم  نوریب  بزح  رتفد  زا  ار ، شنارای  یکلم و 

: دسیون یم  ناهرب  هللادبع 

هگن ار  بزح  میدوب ، هدیـشک  تمحز  شیارب  ام  هک  دوب  مولعم  .دوب  ام  لاـم  بزح  تفر ، درک و  رهق  ییاـقب  همکاـحم ، زا  سپ  یتقو 
.میتفر رانک  نامدوخ  میتساوخ ، هک  زور  نآ  دوبن ! اهنئاخ  اهشکوقاچ و  لام  هک  بزح  .میدوب  هتشاد 

هک داتـسرف  ار  ناشکوقاچ  ییاقب ، رفظم  اّما  .مینک  يریگ  هرانک  میتساوخ  یمن  ام  دسیون : یم  دیوگ و  یم  يرگید  زیچ  دـمحا  لآ  اما 
مهنآ ییاقب ، رفظم  نتـشادهگن  يارب  یکلم  يراز  هیرگ و  هیجوت  رد  ناهرب  هللادبع  دنزیرب ! نوریب  ار  نایاقآ  کتک ، یندرگ و  سپ  اب 

: دسیون یم  ریت  ما  یس  رد  وا  تنایخ  ياشفا  يارجام  زا  دعب 

.دوب ناریا  یّلم  تضهن  یگچراپکی  موادت و  ظفح  رطاخب  هدرک ، عّرضت  يراز و  هیرگ و  ییاقب ، رتکد  يافعتسا  بش  یکلم  مه  رگا 

یّلم تضهن  تدحو  نئاخ  دیتساوخ  یم  هنوگچ  هدرک ، تنایخ  ریت  ما  یـس  زا  ییاقب  دیئوگ  یم  هک  امـش  دیـسرپ : نایاقآ  نیا  زا  دیاب 
!؟ دیرادهگن ار 

.تسا يریچهت » نامرآ   » هدنبوک تاداقتنا  هب  ییوگخساپ  رد  فعض  هناشن  ًاعقاو  یشارت ، لیلد  هنوگ  نیا 

نیا نانابهگن  ناونع  هبار  ناشدوخ  گرزب » تب   » نیا هیاـس  رد  دـنزاسب و  تب  کـی  یکلم ، زا  هک  تسا  نیا  مه  ناـیاقآ  شـالت  ماـمت 
هک يا  همدـقم  رد  نایزوتاک  نویامه  ًـالثم  .دنتـسه  میهـس  یـشارت  تب  نیا  رد  مه  اـهنآ  همهو  دـننک  بلاـق  هاـگآان  ناـناوج  هب  تب ،

: دیوگ یم  دسیون  یم  یکلم  تارطاخرب 

یّلم تلود  يدژارت  زا  یّلم ، تضهن  لیاسم  اـت  هتفرگ  هدوت  بزح  یلخاد  یجراـخ و  طـباور  زا  یـسایس ، هدـمع  لـئاسم  ماـمت  رد  وا 
، ناریا رصاعم  خیرات  رد  .درکن  هابتشا  مه  دروم  کی  رد  تفرن و  اطخ  هب  مه  راب  کی  مود ، یّلم  ههبج  يدمک  ات  هتفرگ  قّدصم  رتکد 

زرابم رکفتم و  کی 
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! دشاب تسار  شیاه  ینیب  شیپ  تسرد و  شیاه  صیخشت  هیاپ  دح ، نیا  ات  هک  تفای  ناوت  یمن  يرگید  یسایس 

فارتعا یتح  نایزوتاک  اّما  هدرک  هابتشا  اهراب  هک  دراد  ناعذا  یکلم  دوخ  هکیلاح  رد  .دزاس  یم  یکلم  زا  یتب  هچ  بانج ، نیا  دینیبب 
! درادن لوبق  ار  یکلم  دوخ 

دوخ هک  ناهرب  هللادبع  اّما  .تسا  هتفرگن  دای  یکلم  زا  يزیچ  چیه  ناریا ، ناوج  لسن  هک  تسا  هتشون  دوخ  هلاقم  رد  يریچهت ، نامرآ 
ار یملع  يرگراک و  یهاگـشناد ، فلتخم  راشقا  زا  یناناوج  ام  : » دـسیون یم  خـساپ  رد  تسا  ییاقب  یکلم  ناشکتمحز  بزح  وضع 

يوگلا یهاوخیدازآ و  یبلط و  لالقتـسا  یلـصا  يوگلا  ناونع  هب  ار  یکلم  ناریا ، رـصاعم  خـیرات  رد  هعلاطم  رثا  رد  هک  میـسانش  یم 
هک تشاد  دوجو  یکلم  لثم  رفن  ود  یّلم ، ههبج  رد  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  نانآ  زا  يا  هدع  .دنا  هدیزگرب  یعامتجا ، تلادع  رارقتـسا 

نیا اب  دش »...! یمن  زیگنا  مغ  نایاپ  نآ  راچد  ناریا  مدرم  تضهن  تشاد ، ذوفن  تردق ، تسایـس و  ملاع  رد  اهنآ  زا  یکی  مک ، تسد 
زا تشگنا ، هراشا  کی  اب  ار ، ناریا  عاجترا  سیلگنا و  اکیرمآ و  هنت  کی  هک  هدوب  یمتـسر  یکلم ، لـیلخ  ناـیاقآ ، دـید  زا  باـسح ،

نایهاگـشناد ناـناوج و  نیب  رد  دـح  نیا  اـت  یکلم  لـیلخ  رگا  هک  مسرپ  یم  ناـیاقآ  نیا  زا  نم  .تخیر  یم  نوریب  هب  ناریا  ياـهزرم 
مامت لاس  جنپ  هخسن ، رازه  رد 5  مهنآ  هدش ، پاچ  لاس 68  رد  هک  ناهرب ، بانج  ههاریب  باـتک  ارچ  سپ  دراد ، تّیبوبحم  راـبتعا و 

! دروخ یم  كاخ  اهیشورفباتک  ياه  هسفق  رد  هک  تسا 

یکلم ات  ود  رگا  میئوگب  تسین  رتهب  ایآ  تسا ؟ مک  رایـسب  یکلم  لیلخ  هب  نادـقتعم  رامـش  هک  تسین  نیا  ياـیوگ  تیعقاو ، نیا  اـیآ 
کی ناونع  هب  روشک  نیا  زا  ات  داتـسرف  یم  لیئارـسا  هب  مه  ار  شردارب  تفر و  یم  اکیرمآ  تاـقالم  هب  یکی  تشاد  دوجو  مه  رگید 

!؟ دنک عافد  یتسیلایسوس  هعماج 

یکلم لیلخ  یـسایس  ياه  يورجک  تاهابتـشا و  یمامت  هیجوت  اب  ناتـسرپ » تب   » و نازاس » تب   » نیا هک  دهد  یم  ناشن  اه  هنومن  نیا 
: دننک یم  ناشن  ریت  کی  اب  ار  فده  دنچ 

هانگ مامت  نتخادنا  موس ، .دنتسه  تب  نیا  هدرورپ  تسد  هک  دوخ  هئربت  مود ، .شا  یندوشخبان  تاهابتـشا  زا  یکلم  لیلخ  هئربت  یکی 
، اتدوک یلـصا  ناراکدنا  تسد  ندرک  ناهنپ  دح  ات  نداد  هولج  کچوک  مراهچ  و  هدوت ، بزح  ندرگ  هب  ناریا  یّلم  تضهن  تسکش 

رخآ تسد  یقن و  یقت و  نسح و  نیـسح و  ندرگ  هب  ار  اتدوک  يزوریپ  ریـصقت  نایاقآ ، نیا  یتقو  نوچ  .ناریا  عاجترا  مسیلاـیرپما و 
هاش اکیرمآ و  مسیلایرپما  هیلع  مرج  مالعا  يارب  ییاج  رگید  دنزادنیب ، يرونایک  ندرگ 
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! دنام یمن  یقاب 

«، تسا هتـشاد  دوجو  طابترا  نیا  یّلم  ههبج  لیکـشت  لیاوا  نامه  زا  هک   » اکیرمآ ترافـس  اب  ییاقب  طابترا  هئربت  يارب  ناهرب  هللادـبع 
مامت هحفـص  ود  دـنک و  یم  یفرعم  یتسپ  مدآ  هتـشون ، یبلاطم  هراـب  نیا  رد  هک  ار  یکلم  دـمحا  هکلب  دـهد  یمن  حیـضوت  ار  هلئـسم 
.دوـب مه  یّلم  هـهبج  رفن  وضع 19  .دوب  یّلم  ههبج  دارفا  زا  یکلم ، دـمحا  دوـخ  هکیلاـح  رد  دـیوگ  یم  هاریبودـب  مدآ ، نیا  نوـماریپ 

.دنک در  ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  هک  تسه  دنتسم  ردقنآ  هتـشون ، یّلم  ههبج  هچخیرات  دروم  رد  وا  هک  ار  هچنآ  مامت  نآ ، زا  هتـشذگ 
لهچ هب  کیدزن  ییاقب  یفارشاریم ، دازآ ، ریدقلادبع  یکم ، نیـسح  یتح  تسا ، هدرکن  بیذکت  ار  وا  تاراهظا  مه  ییاقب  دوخ  یتح 
هجوت ییاقب ، رتکد  لثم  يا  هرهچ  رتشیب  تخانش  يارب  .دننک  بیذکت  ارنآ  ات  دنتشاد  تصرف  یکلم ، دمحا  باتک  راشتنا  زا  سپ  لاس 

.منک یم  بلج  اکیرمآ ، ترافس  اب  شطابترا  ییاقب و  هرابرد  دنس  دنچ  هب  ار  امش 

زدراچیر روترآ  ياقآ  دنس ، نیا  ساسارب  رهم 1330 . دوش 26  یم  هک  دراد  ار  ربتکا 1951  خیرات 18  «، USMAVSI  » دنس نیلوا 
ناشکتمحز بزح  لیاسم  هتشاد و  سامت  اکیرمآ ، ترافس  يرگراک  روما  هتسباو  چنیف  اب  ییاقب  هک  داد  شرازگ  اکیرمآ  ترافـس  زا 

هجراخ ترازو  یفارگلت ، یط  اکیرمآ ، ریفس  نوسردنه ، .تسا  ربتکا 1952  اب 4  طوبرم  دنس  نیمود  .تسا  هتشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار 
مان هب  ترافـس  نیرومأم  زا  یکی  اب  مه  یکلم  دوخ  دـنا و  هدوب  سامت  رد  ترافـس  اب  یکلم  ناراداوه  هک  دـنک  یم  علطم  ار  اکیرمآ 

.دمان یم  قّدصم ، تلود  ینوگنرس  يارب  يا  هئطوت  ار ، ناشکتمحز  بزح  زا  ییاقب  باعشنا  دریگ و  یم  سامت  ومکدرانرب 

شرازگ یتح  هتـشاد و  سامت  اکیرمآ  ترافـس  اـب  ریت 1331  یـس  زا  لـبق  اـه  تّدـم  زا  ییاـقب ، رفظم  هک  دـیآ  یمرب  دانـسا ، نیا  زا 
متخ اجنیا  هب  ییاکیرمآ ، یـسیلگنا و  لفاحم  اب  یکلم  ییاقب و  طابترا  هتبلا  هداد  یم  بابرا  هب  ار  شدوخ  ییاـکیرمآ  بزح  درکلمع 

رد ترافـس  لّوا  ریبد  نروبلم ، ياقآ  : » هک دراد  تیاکح  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  ، U.SMA.788008-2325 دنس .دوش  یمن 
، زابهش همانزور  رد  هک  ار  هلاقم  ود  همجرت  ساموت ،» يآ  يد   » ياقآ ایناتیرب ، ترافس  يرگراک  روما  هتسباو  هک  دروآ : یم  یشرازگ 

ياه تاقالم  تایئزج  هلاقم و  نیا  راشتنا  تسا و  تسرد  لصارد  تالاقم ، نیا  ياوتحم  .تسا  هتـشاذگ  اـم  راـیتخا  رد  هدـش ، رـشتنم 
مهارف ار  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافـس  یگدنمرـش  بابـسا  رطاخ و  یگتفـشآ  بجوم  تسا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  ساـموت  اـب  یکلم 

هب تالاقم ، نیا  رد   (1)« .دوب هدروآ 

ص 104. ، 1364 هرامش 6 ، هعمج ، باتک  همانهام  - 1
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لآ هجوت  دروم  هک  يا  همکاحم  هسلج  رد  یلـشوید  مان  هب  ناـشکتمحز  بزح  ياـضعا  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  هراـشا  ییاـه  تاـقالم 
.دنا هدوب  سامت  رد  فورعم ، سوساج  ساموت ، اب  یقوثو ، رصان  یکلم و  لیلخ  هک  تسا  هتفگ  دوب  دمحا 

لـصا یقوثو ، .دورب  ساموت  ندید  هب  وا  هارمه  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  یکلم  هک  دنک  یم  مالعا  همکاحم  هسلج  نآ  رد  یقوثو  رـصان 
سیـسأت یکلم  دصق  هک  تشاد  مالعا  یلـشوید  هسلج ، نامه  رد  .تخادنا  ییاقب  رتکد  ندرگ  هب  ار  نآ  هانگ  اّما  تفریذپ  ار  تاقالم 

ات دـندرک ، يراکمه  اـیناتیرب  اـب  اهـسور  هتـشذگ ، گـنج  رد  هک  دوب  هتفگ  یکلم  اریز  دوب  هدوت  بزح  اـب  هزراـبم  هکلب  دوبن ، بزح 
ریظن ایناتیرب ، ترافس  نیرومأم  اب  اه ، يا  هدوت  تسکش  يارب  ینعی ، منکن ، رکف  روطنیمه  نم  ارچ  نیاربانب  دنهد ، تسکش  ار  مسیشاف 
باوج رد  یکلم  تسا ، هدـمآ  زابهـش  هماـنزور  زا  ساـموت ، هدـش  دـییأت  شرازگ  رد  هک  یمود  هسلج  رد  .منکن  يراـکمه  ساـموت ،

: تفگ نینچ  یلشوید 

، داد یـسیفن  هب  یتشادداـی  یقوثو  رـصان  .مدوب  یـسیفن  بیبح  اـب  نم  ییاـقب ، رتکد  تیادـه  تحت  هک  دوب  نیا  داد  يور  ًاـعقاو  هچنآ 
تبحص یسیلگنا  وا  اب  یقوثو  دش و  دراو  ساموت  دعب  .دینیبب  ار  وا  دیاب  یکلم  امش و  تسا و  ساموت  زا  تشاددای  هک  تفگ  یـسیفن 

.درک

هانگ عقاو  رد  نیا  دـیآ ، یم  باسح  هب  هانگ  اه ، یجراـخ  اـب  ساـمت  يرارقرب  هک  تسا  ناریا  رد  اـهنت  هک  میوگب  امـش  هب  مهاوخ  یم 
مه ماش  اـهنآ  اـب  هکلب  ما ، هدوب  ساـمت  رد  اـهیجراخ  اـب  طـقف  هن  نم  .تسا  يرورـض  ناـنآ ، هب  ناـمروشک  یفرعم  يارب  هکلب  .تسین 

ترضحیلعا اریز ، تفرگ  سامت  ینّیزم  پیترس  اب  ییاقب  هیـصوت  هب  هک  درک  فارتعا  یکلم  یلـشوید ، باوج  رد  سپـس  ...ما  هدروخ 
(1) .دندرک یم  دییأت  ار  قّدصم  رتکد  ياقآ  یّلم و  تضهن  رخاوا ، نآ  رد  صوصخ  هب  ینویامه ،

هدرک لآ  هدیا  زا  ییاهتـشذگ  رابجا ، هب  یهاگ ، یکلم ، : » تسا هتـشون  نینچ  هاش ، اب  یکلم  لیلخ  رادید  نیا  هرابرد  دمحا  لآ  لالج 
تیاعر مک ، تسد  راک ، نیا  لصاح  دومن و  یم  رت  يدبا  هک  مکاح  هاگتـسد  زا  تمـسق  نآ  يارب  ندش  لمحت  لباق  دـصق  هب  تسا ،

رد تشذـگ ، هک  اـهیزوت  هنیک  نآ  زا  سرت  رطاـخ  هب  یکلم  رگید ، ناـیب  هب  .تموکح  تیعقاو  هب  ندـش  هدولآ  راـچان  روضح و  مرش 
هب دـش  روبجم  دوب ، هتخادـنا  یلم » هقرف  تارکومد   » دای هب  ار  همه  هچنآ  زا  سرت  رطاخب  قّدـصم و  رتکد  تموکح  ياـهزور  نیرخآ 

تلع نیا  هب  .دنام و  رتبا  هک  دیاشگب  يرد  هملاکم  رد  مکاح ، هاگتسد  صوصخب  حانج  نآ 
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(1)« .دوب هدیردن  فسوی  هک  دش  هدولآ  نهد 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دمحا  لآ  لالج  .دوب  هتفرگ  سامت  اه  ییاکیرمآ  اب  رابدنچ  یکلم  لیلخ  اتدوک ، زا  شیپ  ياهزور  رد 

تاقالم اه  ییاـکیرمآ  اـب  وا  مه  تسا  یعدـم  یقوثو  اـی  هتفرگ  یم  لوپ  راـبرد  زا  یکلم  تسا  یعدـم  یجنخ  هک  ما  هدینـش  نم  هلب ،
رگا رخآ  متـشاد ، تکرـش  نآ  رد  رابود  یکی  مه  نم  هک  دوب  ییاـه  تاـقالم  نآ  مجرتم  وا  دوخ  مناد  یمن  نم  هکنآ  لاـح  هدرک و 

؟ تسیچ سپ  دشابن ، اهفرح  نیا  ام  ياهتسایس 

قباس ياه  يا  هدوت  نامه  دنکن  دنتـسه و  یناسک  هچ  دیـسر  دنهاوخ  تردـق  هب  ًالمتحم  ادرف  هک  ییاهنآ  دـنادب  هک  تشاد  قح  ورای 
(2) .دنا هدرک  راوس  يا  هزات  کلک  هتخادنا و  تسوپ  الاح  هک  دنشاب 

هیئارجا تئیه  ياـضعا  زا  رفن  ود  دادرم  زا 25  لبق  دـنک و  یم  راتفر  هنانئاخ  روطچ  دوخ  ياقفر  هب  تبـسن  یتح  یکلم ، دـینیبب  ـالاح 
.دراپس یم  كاواس  تسد  هب  دندوب ، وا  اب  هاش  نارود  مامت  رد  هک  ار  شدوخ  یمیمص  ناکیدزن  ینعی  موس ، يورین 

: دیوگ یم  نینچ  لاس 1344  رد  دوخ ، تایعافد  رد  یکلم 

رد ار  رابرد  دوب و  یساسا  نوناق  دودح  رد  هک  ار  ام  هزرابم  موس ، يورین  هیئارجا  تئیه  ياضعا  زا  رفن  ود  دادرم ، زا 25  لبق  هتفه  ود 
نایم زا  ار  راـبرد  هاـش و  دـیاب ، یلم ، تلود  : » دـنتفگ یم  هتـسناد و  یفاـکریغ  درک ، یم  دودـحم  هرفن ، تشه  تئیه  شرازگ  دودـح 

ظاحل زا  اـکیرمآ  رظن  بلج  اـب  هک  دـندوب  دـقتعم  هیئارجا  تئیه  تیرثکا  دوبن ، لوبق  لـباق  يزیچ  نینچ  هیئارجا ، تئیه  يارب  .درادرب 
(3)« .درک هبلغ  تالکشم  رب  ناوت  یم  دشاب ، میژر  رییغت  هب  يزاین  هکنیا  نودب  و  یجراخ ، تسایس 

: دیوگ یم  دراذگ و  یم  رتارف  ار  اپ  عافد ، نامه  رد  هراب  نیا  رد  یکلم 

تمیزع زا  سپ  صوـصخ  هـب  دــندوب ، موـس  يورین  يربـهر  رد  ناریا  هدوـت  بزح  یفخم  رومأـم  اــیوگ  هـک  وجارجاــم ، رفن  ود  نآ 
.دنتفرگ تسد  هب  ار  تارایتخا  ترضحیلعا ،

راعش دهد  یمن  هزاجا  یکلم  ياقآ  ارچ  هک : دنتفگ  یم  نم  هب  نفلت ، تشپ  نفلت  دادرم ، زور 27 

ص 442. ، 1357 نارهت ، لوا ، پاچ  یمزراوخ ، ج1 ، نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 1
ص 229. ج2 ، نامه ، - 2
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نارازه ام  مدرک : یم  هیصوت  مه  قّدصم  هب  متسناد ، یم  روشک  لالقتـسا  رهظم  ار  هاشنهاش  نم  .دنداد  مه  هرخالاب  میهدب ! رابردّدض 
يزاـجح رتکد  یجنخ و  رتکد  رفن  ود  نیا  ًـالامتحا  .تسا (1) ناریا  لالقتسا  ّتیمامت و  ظفاح  تنطلـس  ماقم  .میراد  دحرـس  رتمولیک 

.دندیرب وا  زا  دادرم  هناتسآ 28  رد  دندوب و  یکلم  لیلخ  نادیرم  زا  باعشنا  زاغآ  زا  هک  دندوب 

ار كاواس  ات  دنک  یم  مهتم  ندوب  يا  هدوت  هب  ار  دوخ  نیفلاخم  تنطلـس ، زا  دوخ  زا  عافد  هیجوت  يارب  یکلم  دینیب ، یم  هک  روطنامه 
يدرمناوجان یقالخا و  طوقـس  نیا  هراـبرد  يا  هملک  دـنزاس ، یم  تب  نارگید  یکلم و  زا  هک  اـهنآ  دتـسرفب ، ناـیاقآ  غارـس  هب  ًاروف 

تیرثـکا تسا ، نازاـس » تب   » هورگرـس هک  ناـیزوتاک  نویاـمه  دوخ  هتـشون  ساـسارب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنیوگ  یمن  یکلم ،
یب اه ، گنیتیم  تارهاظت و  زین ، دادرم  زور 26  دسیون ...« : یم  وا  .دنا  هتـشاد  تلاخد  نایرج  نیا  رد  موس ، يورین  ینامزاس  يربهر 

رد دـمآ و  نادـیم  هب  ورین  ماـمت  اـب  هدوت  بزح  .دوب  بوـشآ  یمظن و  یب  شوختـس  نارهت د  دادرم ، زور 27  رد  تفاـی و  همادا  هـفقو 
یگدنز يداع  تیلاعف  .دـندرک  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  اه ، یئاکیرمآ  لوپ  اب  هدـش ، ریجا  نارودزم  اب  هارمه  ناگدـننکرهاظت ، فوفص 

هب ار  نایرج  یتقو  .دـندرب  هلمح  هاشاضر  ياه  همـسجم  هب  رهـش ، یمومع  ياهنادـیم  رد  .دـندومن  یناماسبان  شوختـسد  ار ، رهـش  رد 
.دنرادرب اهنادیم  زا  ار  روبزم  ياه  همسجم  دوخ ، ات  تساوخ  یّلم  ههبج  بازحا  زا  دنداد ، شرازگ  قّدصم 

ناشن دانسا  نیا   (2)« ...دـنک هناخپوت  نادـیم  زا  ار  هاشاضر  همـسجم  موس ، يورین  دارفا  سأر  رد  یمان ، ریگ  یتشک  یتخت ، اـضرمالغ 
.تسا هتشاد  دادرم ، ات 28  ریت  یس  زا  لبق  زا  ناتسلگنا ، اکیرمآ و  اب  یعیسو  طابترا  هچ  یکلم ، هک  دهد  یم 

هک رخاوا 1329 ، ینامز  عطقم  رد  هدنسیون ، ياعدا  فالخرب  « ؟ تسا هتـشون  هچ  يریچهت  نامرآ  خساپ  رد  ناهرب  هللادبع  مینیبب  لاح 
.دمآ یمن  تسد  هب  ییاقب ، زیمآ  تنایخ  هبش  یتح  ینلع ، تکرح  زا  يا  هناشن  نیرتمک  دش ، لیکشت  ناشکتمحز  بزح 

، ماوق هاش و  سیلپ  زا  ام  هک  ریت ، یس  زور  تاظحل  نآ  رد  دنربب  نامگ  دتسناوت  یمن  زگره  ام  ياهرتگرزب  یتح  تسا ، لهس  هک  هدنب 
« ...تسا هنایفخم  تسبودنب  لوئسم  ییاقب  میروخ ، یم  کتک 

یلصا هدننادرگ  رورت ، رد 3  لقادح  وا  هک  میوگب  مناوت  یم  مه  ییاقب  یشکمدآ  هقباس  هرابرد 
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وا مان  بالقنا ، زا  سپ  هک  نامرک  سیلپ  سیئر  ییاخس  گنهرـس  لتق  سوط و  راشفا  پیترـس  لتق  ارآ ، مزر  دبهپـس  لتق  .تسا  هدوب 
نامز هب  دوش  یم  طوبرم  هک  تسا  دوجوم  يرگید  دنـس  مه ، ناتـسلگنا  هب  یکلم  هقـالع  هراـبرد  .دـنداهن  دنفـسا  موس  ناـبایخ  رب  ار 

رگراک بزح  لکریبد  اب  درک و  رفـس  روشک  نیا  هب  یـسیلگنا  تاـماقم  توعد  هب  یکلم  هک  یناـمز  هدوت و  بزح  رد  یکلم  روضح 
تسا هدرک  جرد  ار  وگ  تفگ و  نیا  هرامش 30/6/1324 ، رد  ربهر ، همانزور  .تسا  هتـشاد  ییوگتفگ  سپیلیف ، ناگروم  روشک ، نیا 

: تسا نینچ  نآ  نتم  هک 

ناملاظ يروتاتکید و  بتاکم  نادرگاش  لامع و  هک  درادن  یموزل  چـیه  قرـش ، رد  ایناتیرب  عفانم  ظفح  يارب  هک  منک  یم  روصت  نم ،
ار یئاه  ییوربآ  یب  نینچ  هزاجا  دنک و  ظفح  مه  اهنآ  نودب  ار  دوخ  عفانم  دناوت  یم  ایناتیرب  تخادنا ، مدرم  هدوت  ناج  رب  ار  نارابج 
هب نانآ  وزج  مه  يدناگ  ورهن و  ًامتح   ) اهنآ نیرت  هاوخیدازآ  یتح  نیمز ، قرـشم  للم  اریز  دـهدن ، دـنوش ، یم  بکترم  وا  مان  هب  هک 

لقتـسم تموـکح  کـی  هرمث  زا  یلو  هتـشاد  ظوـحلم  ار  اـیناتیرب  عفاـنم  دوـجوم ، ياـهنامیپ  ساـسارب  دنرـضاح  دـنیآ )! یم  باـسح 
.دندرگ رادروخرب  دشابن ، ناگناگیب  میقسمریغ  میقتسم و  ذوفن  رظنریز  هک  یسارکومد 

! تفر میهاوخن  ایناتیرب  ذوفن  ریز  هجوچیه  هب  یلو  مینکب  لوبق  ار  ایناتیرب  عفانم  .مینکب  لوبق  ار  تفن  تکرش  میرضاح  ام  ینعی 

ياـه تیلاـعف  رد  دوبن و  مه  بزح  يزکرم  هتیمک  وـضع  وا  هک  نیا  دوـجو  اـب  یکلم ، لـیلخ  زا  یـسیلگنا  تاـماقم  توـعد  نیا  هتبلا 
.تسانعمرپ رایسب   (1)، درک یم  عافد  يوروش  داحتا  زا  ًادیدش  اهرظنراهظا ، یسایس و 

نامه زا  یکلم ، لـیلخ  هک  دوب  نیا  تیعقاو  .تفرگ  رارق  بزح  ياـضعا  یتح  يزکرم و  هتیمک  دـیدش  ضارتعا  دروم  هبحاـصم ، نیا 
ریزو اب  وگو  تفگ  رد  هچرگ  .دوب  هدـش  ناتـسلگنا  یـسارکومد  زین  یگدـنز و  حطـس  ندـمت و  هتفیـش  ناتـسلگنا ، هب  ترفاسم  نامز 

.دوب هداد  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  ار ، ناریا  رد  سیلگنا  تسایس  ناتسلگنا ، تقو  هجراخ 

داهنـشیپ تبـسانم  هب  يا  هلاـقم  رد  هلمج  زا  داد ، یم  ناـشن  يوروش  تخـسرس  رادـفرط  ار  دوخ  نارود ، ناـمه  رد  یکلم  لـیلخ  - 1
هن تسا و  ییاـشگروشک  هن  يوروش ، تلود  دوصقم  هک  تسا  نیا  اـم  یبلق  ناـمیا  دوب : هتـشون  قدـصم ، رتـکد  مادـقا  هزداراـتفاک و 
اب تسا و  يرامعتسادض  لاح ، نیعرد  لمع ، نیا  نوچ  .تسا  يوروشدض  تسایس  اب  تفلاخم  تلود ، نآ  یلصا  فده  هکلب  تفن ،

.تسا يزاوم  ًالماک  ناریا ، روشک  رامعتسا و  هنوگره  اب  هزرابم  راعش 
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، تسا ناریا  رد  دوخ  رکفت  گنهرف و  هرابود  يایحا  ددـصرد  اـکیرمآ  هک  طیارـش  نیا  رد  اـه ، ندرک  ربق  شبن  نیا  امـش  رظن  هب  س :
یلع ناهرب ، هللادبع  لثم  يدارفا  ددرگ و  یم  وگلا  لابند  هب  ناوج  لسن  هک  لاح  تسین ، نیا  هشقن  ایآ  هدـش ؟ باسح  ای  تسا  یقافتا 

نایزوتاک نویامه  و  دندرک ) یم  راک  رایتخب  اب  هک   ) کلم نیسح  یهاشریما و  دیشهم  يروشآ ، شویراد  يداوج ، دّیـس  جاح  رغـصا 
هب تسا ، هدنامن  یقاب  يا  هتـسجرب  هرهچ  مه  اه  تسیلایـسویس  تضهن  رد  دنرادن و  هبذاج  ییآراک و  تسا ) سیلگنا  رد  بترم  هک  )

.دنهد رارق  ناوج  لسن  يوگلا  ار  وا  ات  دنا  هداتفا  یکلم  لیلخ  ندرک  حرطم  رکف 

يوگلا ار  یکلم  ناصـصختم ، دـیتاسا و  نایهاگـشناد ، نارگراک ، هک  تسا  هدرک  اعدا  ناهرب  .دـنهاوخ  یم  ار  هلأـسم  نیمه  هلب ، ج :
رد .دننک و  وگلا  ناناوج  يارب  ار  وا  دـنهاوخ  یم  ...و  یعامتجا  تلادـع  یهاوخ ، يدازآ  یتسرپ ، نطو  يوگلا  .دـنناد  یم  ناشدوخ 

: دورس دننزب و  هنیـس  نآ  فارطا  رد  دنزاسب و  تب »  » کی یکلم  زا  دننک  یم  شالت  اهنآ  .دنزادرپب  دوخ  تیعـضو  هیجوت  هب  نآ  رانک 
.دنناوخب دوب » درمناوج  متسر  هک  منآ  نم  »

نادـیم رد  هک  يّدـج  ياـهداضت  اـه و  تباـقر  مغر  هـب  نـپاژ ، اـپورا و  ياـه  تسیلاـیرپما  نآ ، زا  يوریپ  هـب  و  اـکیرمآ ، مسیلاـیرپما 
ياهتـساوخ هب  هدنهد  خساپ  يوگلا  کی  نتفای  نآ ، دنراد و  مهافت  مه  اب  زیچ  کی  رد  دنراد ، مه  اب  دـشر  لاح  رد  يایند  يرگتراغ 

.تسا نآ  نتخادنااج  وگلا و  نیا  ندرک  هدایپ  یتسیلایرپما و  هاگودرا 

.یگنهرف یسایس و  يداصتقا ، تسا : رصنع  ياراد 3  وگلا  نیا 

ياه هیامرس  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  عنام  ره  نودب  يراد ، هیامرس  دازآ  رازاب  داصتقا  لیمحت  مسیلایرپما ، تساوخ  يداصتقا ، ظاحل  زا 
دـشر لاـح  رد  ياـهروشک  نازرا  راـک  يورین  زا  یـشک  هرهب  یعیبـط و  ياـه  تورث  زا  يرادرب  هرهب  هب  هنادازآ  دـنناوتب  یتسیلاـیرپما 

.دنزادرپب

ناهاوخ اه  تسیلایرپما  رشب ، قوقح  یسارکومد و  يرارقرب  هرابرد  اه  تسیلایرپما  يادصورس  رپ  ياعدا  فالخرب  یسایس ، ظاحل  زا 
دوعس نبا  يدادبتسا  تموکح  هچ  .دنتسه  نآ  ياه  تسایس  زا  هناروکروک  تیعبت  یتسیلایرپما و  يایند  هب  روشک  یـسایس  یگتـسباو 
هدایپ لیئارسا  ای  نیتال  ياکیرمآ  رد  هک  ییاه  یسارکومد  هبـش  حالطـصا  هب  ای  و  يزنودنا ، رد  وتراهوس  لارنژ  ای  دشاب  ناتـسبرع  رد 

مجاهم گنهرف  ندرک  نیشناج  یّلم و  لیصا  ياه  گنهرف  ندرب  نیب  زا  اه ، تسیلایرپما  تساوخ  مه ، یگنهرف  ظاحل  زا  .تسا  هدش 
ینطو و ناهج  هیحور  جیورت  يدوخ و  گنهرف  هب  هقالع  هناتسود و  نهیم  تاساسحا  ندرب  نیب  زا  نآ  هدمع  فده  هک  تسا 
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.تسا یتسیلایرپما  يایند  هب  یگتفیش 

ناهنپ نایاقآ  نیا  هاگن  زا  مسیلایرپما  شالت  نیا  ایآ  هک  درک  حرطم  زاسوگلا »  » ناـیاقآ نیا  زا  دـیاب  ار  لاؤس  نیا  یطیارـش ، نینچ  رد 
هرابرد يا  هلاقم  دـنهد و  یمن  ناشن  نآ  ربارب  رد  یـشنکاو  نیرت  کچوک  نیرت و  مک  ارچ  سپ  تسین ، روطنیا  ًاملـسم  تسا ؟ هدـنام 

؟ دنسیون یمن  نآ 

رد يرایسب  ياهدوبمک  دندنبیاپ ، دوخ ، یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  هب  هک  دشر ، لاح  رد  ياهروشک  رد  هک  تسا  مّلسم 
نیا دـنور  رد  اـّما  درک  هبناـج  همه  شـشوک  نآ ، عـفر  تهج  رد  دـیاب  هـک  دراد  دوـجو  یگنهرف ، يداـصتقا و  ، یـسایس ياـه  هـنیمز 

.دنامب هتسب  شیاه ، تساوخ  رامعتسا و  ذوفن  رب  هار  هک  دوب  رایشوه  ورین ، مامت  اب  دیاب  ششوک ،

هب ار  مسیلاـیرپما  ذوفن  ياـههار  مدرم ، ياـه  هدوت  هب  هعماـج ، هاوخ  یقرت  نادنمـشیدنا  هک  تسا  نکمم  یتروـص  رد  اـهنت  راـک ، نیا 
.دنهد یم  ناشن  ار  اهدوبمک  ندرک  فرطرب  ياههار  هک  روطنامه  تسرد  دنهد  ناشن  ینشور 

.دراد دوجو  يرگید  مهم  بلاطم  زونه  یکلم ، ییاقب و  رفظم  هرابرد 

نایرج نیا  .دهد  یم  ناشن  ار  اکیرمآ  مسیلایرپما  هب  وا  یگدرپسرس  هک  تسارآ  مزر  لتق  رد  ییاقب  تکرـش  بلاج  رایـسب  هتکن  کی 
هک تسارآ  مزر  لتق  هوحن  دروم  رد  ماهبا  رت ، بلاج  هتکن  .هدش  هتشون  یقیدص  اقآدمحم و م  هتشون ا ع  زرابم ، کی  لوفا  باتک  رد 

.تسا هدوبن  ارآ  مزر  لتاق  وا  هک  نیا  ای  یبسامهط  لیلخ  هدوب ؟ یسک  هچ  وا  لتاق 

تسیلانویسان نارسفا  یهدنامرف  داتس  ياضعا  رفن  راهچ  زا  یکی  ینامحر ، روصنم  گنهرس  .تسا  یبلاج  رایسب  ناتساد  ناتساد ، نیا 
رد .زابرـس  هنهک  مان  هب  دراد  یتارطاخ  باتک  وا  .دش  دازآ  سپـس  ینادنز و  دادرم ، زا 28  دعب  دوب و  قّدصم  رتکد  رادـفرط  یناریا و 

: منک یم  لقن  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یبلاج  بلاطم  ارآ  مزر  لتق  دروم  رد  باتک  نیا 

مزر رورت  لایخ  یبسامهط ، لیلخ  هک  دینـش  یناشاک  هللا  تیآ  نایفارطا  زا  يرگید  درف  ای  نارهت و  هعمج  ماما  قیرط  زا  هاـش ، یتقو  ... 
ماـجنا فرـش  رد  يرگید ، درف  تسد  هب  ارآ ، مزر  رـش  عفد  روظنم  هک  دـید  یم  یبوـخ  هب  هک  ارچ  .دـش  دونـشخ  رایـسب  دراد ، ار  ارآ 

.دریگب تروص  دوخ ، يدوخ  هب  راک  ات  دنامب ، رظتنم  طقف  دید  رتهب  هاش  .دروایب  دوجو  هب  وا  يارب  یلکشم  هکنآ  نودب  مهنآ  .تسا 

رگا هک  ارچ  .تسا  طلغ  ندرک ، راذـگاو  تعیبط  هب  ار  زیچ  همه  ندیـشک و  راظتنا  هک  دـندرک  بلطم  نیا  هجوتم  ار  وا  هاش ، نایفارطا 
و دوشن ، قفوم  دوخ  راک  رد  دصرددص ، یبسامهط ، لیلخ 
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نافلاخم تعرـس  هب  تاماظتنا ، ظفح  هیجوت  اب  هک  داتفا  دهاوخ  وا  تسد  هب  هناهب  نیرتهب  دنامب ، هدنز  يزادـناریت ، دوجو  اب  ارآ ، مزر 
.دربب نیب  زا  ار  هاش  دوخ  یتح  هاش و  نارادفرط  یتح  شدوخ ،

نیب زا  رگا  اّما  دـنام  یم  شدوخ  دورب ، نایم  زا  ارآ  مزر  نآ  رثا  رب  رگا  .دراد  ار  هبل  ود  ریـشمش  مکح  ارآ ، مزر  رورت  هک  دـیمهف  هاش 
ّقفومان شراک  رد  یبسامهط  لیلخ  رگا  هک  درامگب  يرومأم  ات  دمآرب  ددصرد  ساسا ، نیمه  رب  .داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  شدوخ  دورن ،

، گنرد یب  یئاراد ، ریزو  ملع  اب  هارمه  یماظنریغ ، سابل  رد  دـش  رومأم  شترا  ياه  نابهورگ  زا  یکی  .دـنک  مامت  ار  شراک  وا  دوب ،
.دمآرد ارجا  هلحرم  هب  ًاقیقد  حرط  نیا  دهدب و  رارق  تباصا  دروم  ار  ارآ  مزر  رس  تشپ  زا 

هلولگ اب  هن  و  هدـش ، هتـشک  تلک  هلولگ  اب  وا  هک  دنتـشادن  کـش  دـنداد ، رارق  هنیاـعم  دروم  ارآ  مزر  ندـب  رد  ار  هلولگ  رثا  هک  اـهنآ 
نآ هتبلا  .نارگید  تین  رب  دـش  يرتاس  هدرپ  عقاو  رد  ارآ ، مزر  رورت  تیلوئـسم  لوبق  اب  یبسامهط ، .یبساـمهط  لـیلخ  فیفخ  هحلـسا 

، لک ینابژد  رد  ار  ارجام  نیا  یتقو  .دـجنگ  یمن  شتـسوپ  رد  دوش و  یم  لاحـشوخ  ارآ ، مزر  رورت  زا  هاـش  هک  تسناد  یمن  زراـبم ،
گنهرـس یمیهید ، زا  ارآ ، مزر  ندروخ  ریت  زا  سپ  یهاتوک  هلـصاف  هب  هک  مداـتفا  ییوگو  تفگ  داـی  مدینـش ، باـتو ، بآ  اـب  مهنآ 

نکر 2 رد  يداتسا و  تمس  گنج  هاگشناد  رد  وا  .دوب  يرتسب  کی  هرامش  ناتسرامیب  رد  یمیهید ، گنهرس  .مدوب  هدینـش  هناخپوت ،
رد ًالبق ، وا  .متفر  شرادـید  هب  عقوم  نامه  دوب  هدـننک  نارگن  شلاح  نوچ  تشاد و  تسایر  تمـس  شترا ، یـسرداد  شترا و  داتس 

، رورت تقو  رد  اّما  درک  یم  راک  لماک  رادتقا  اب  اجنآ  رد  دوب و  سیئر  دش ، یم  بوسحم  هاش ، صخش  داتس  عقاو  رد  هک  یماظن  رتفد 
: تفگ وا  مدیسرپ ، شلاح  زا  .دش  لاحشوخ  نم  ندید  زا  تفر ، یمن  شغارس  هب  یسک  هک  تلع  نیمه  هب  دوبن و  یمهم  راک  ردصم 
زا هک  دـیرادن  دـیدش  یندـب  اـی  يرکف و  تیلاـعف  ره  امـش  هک  اـهزور  نیا  مـتفگ : .تـسا  یبـصع  یگدوـسرف  نـم ، يراـمیب  ساـسا 

، دوب هدش  هتـشون  یبلاطم  اهنآ  يور  هک  ذـغاک  گرب  هس  ود  شا ، یتسد  فیک  لخاد  زا  وا ، دـینک ؟ یم  تبحـص  یبصع  یگدوسرف 
گنهرـس هب  باـطخ  یتنطلـس  تاـتوتیب  هرادا  راد  كراـم  ذـغاک  يور  دوـب  يا  هماـن  .داد  متـسد  هـب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دروآ و  نوریب 

: دوب نیا  هتشون ، نآ  یبیرقت  نومضم  یمیهید ،

هرامش يالیو  امش ، هب  تیانع  يور  زا  دندومرف  هزاجا  دنراد ، امش  تامدخ  زا  ینویامه  ترضحیلعا  هک  يرطاخ  تیاعر  ظاحل  هب   1
رارق امش  هدافتسا  دروم  ناتسبات  لصف  رد  دنبرد ، رد  ... 
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.دریگ

: تفگ تسین ؟ یمهم  زیچ  هک  نیا  متفگ  .مدـیدن  دوشب  یبصع  یتحاراـن  ثعاـب  هک  يا  هداـعلا  قوف  بلطم  نآ  رد  .مدـناوخ  ار  هماـن 
.مدش هیاعرلا  بجاو  هیانعلا و  بجاو  زیچ ، همه  یب  نیا  رظن  رد  نم  الاح  ینیب ؟ یمن  ار  تیانع  هملک 

؟ یتشاد یباسح  هدرخ  همان ، هدننکء  اضما  اب  رگم  متفگ :

اب هک  میوگ  یم  ار  شدوخ  تسین ، مدآ  لخاد  هک  وا  تفگ : یتنطلـس ، تاتوتیب  سیئر  ینعی  نآ ، هدـننکء  اضما  مان  هب  مدرک  هراشا  و 
.دورب دناوت  یمن  یهاچ  چیه  هب  سکچیه  شبانط ،

.دوب هاش  صخش  شدوخ ، هملک  زا  شدوصقم  .تشاذگ  یمن  یقاب  کش  ياج  هک  دوب  يروط  شراتفگ 

حور باصعا و  اقآ ، تیانع  راهظا  نیا  ینک  لوبق  تدوخ  ات  مناوخ  یم  تیارب  ما ، هتـشون  وا  يارب  ار  هماـن  نیا  ـالاح ، داد : همادا  دـعب 
...دروخ یم  ار  مدآ 

روشک و هب  دوخ  هتـشذگ  ینالوط  تامدخ  هب  همان  رد  هاش ، هب  باطخ  .دوب  هحفـص  ود  هب  بیرق  هک  همان  ندناوخ  هب  درک  عورـش  دعب 
، هناخپوت درگرـس  یهدـنامرف  هب  لاـس 1326  رد  هـک  يا  هدوـت  نارـسفا  هلئاـغ  عـفر  هـلمج  زا  هدرک و  هراـشا  هاـش  صخــش  شترا و 

هـشیپ تموکح  هیلع  لیبدرا  رد  هاش  ناراداوه  ندرک  حلـسم  یگنوگچ  زا  نینچمه  دوب ، هتفر  هپت  هغارم  هب  ناسارخ ، رد  یناردنکـسا 
دوب هدرک  يا  هراشا  شتامدـخ ، تسیل  ياهتنا  رد  وا  دوب ، تسیل  ياهتنا  بلطم  بلاج ، هتکن  ...و  اـهیراقفلاوذ  ندرک  حّلـسم  زا  يرو ،

: دوب نیا  نآ  نومضم  هک  ارآ  مزر  رورت  هب 

مهـس رکاچ ، هزادـنا  هب  سکچیه  ملع ، ياـقآ  زا  ریغ  ارآ ، مزر  دبهپـس  ندرب  نیب  زا  يارب  دـنناد ، یم  یبوخ  هب  ترـضحیلعا  هکناـنچ 
.تسا هتشادن 

؟ تشک ار  ارآ  مزر  ارچ  هاش  امش ، رظن  هب  س :

.دیسرت یم  وا  زا  ج :

؟ دوبن هتسباو  شدوخ  ارآ ، مزر  رگم  س :

درادرب و ار  وا  دـنک و  اـتدوک  ارآ  مزر  هک  دیـسرت  یم  دوب و  شترا  ریما  نیرت  بوبحم  ارآ  مزر  هک  نوچ  دیـسرت  یم  ارآ  مزر  زا  ج :
.دوش روهمج  سیئر  شدوخ 

؟ تشاد هدرپ  تشپ  رد  ینایرج  ای  دوب  لقتسم  تکرح  کی  ارآ ، مزر  تکرح  س :
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هاش نتـشادرب  رکف  هب  تسناوت  یم  هنوگچ  دـید ، یم  مه  ار  هنحـص  تردـق ، گـنج  رد  ناتـسلگنا  بیقر  سفن و  هزاـت  يورین  ناونع 
؟ دنتفیب

اب يراجت  تابـسانم  ارآ ، مزر  نوچ  .دـندوبن  یـضار  ارآ  مزر  زا  داـیز  رخاوا  نیا  رد  اـه ، یئاـکیرمآ  هک  دراد  دوجو  ناـکما  نیا  ج :
کی نیا  هتبلا ، .دندوبن  قفاوم  نآ  اب  سیلگنا  اکیرمآ و  هک  تسا  یعیبط  دیشخب و  دوبهب  اهنآ  اب  تابـسانم  هب  درک و  هدنز  ار  يوروش 

.دیسرت یم  ارآ  مزر  زا  هاش  هکنیا  تسا  ملسم  هک  يزیچ  اّما  تسا  سدح 

دادرارق هب  شباتک  رد  يا  هماخرونا  هتبلا  هدرک ، یم  هدافتسا  ناتسلگنا ، يوروش و  تردق  زا  ارآ ، مزر  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  س :
هتشون يوروش  خرس  شترا  يوگنخس  خرس ، هراتس  همانزور  ای  ادزوزایانـسارک »  » رد يا  هلاقم  دنک  یم  هراشا  اه  يوروش  اب  ارآ  مزر 
.تسا هدرک  مه  فیرعت  وا  زا  دوب و  بوخ  یلیخ  يوروـش  اـب  شتابـسانم  هک  درک  یم  یفرعم  یمهم  تیـصخش  ار  ارآ  مزر  هک  دـش 

تسار و الاح  دـهدب ، اهیوروش  هب  ار  لامـش  تفن  زایتما  اـت  دوب  هداـمآ  ارآ  مزر  هک  دوب  هدـمآ  هلاـقم  رد  يا ، هماـخ  هتـشون  ساـسارب 
.تسین مولعم  شغورد 

.دـندوب وا  راداوه  نارـسفا  قلطم  تیرثـکا  .تشاد  يداـیز  ذوـفن  مه  شترا  رد  .دوـب  يدـنمتردق  ریزو  تسخن  ارآ ، مزر  بوـخ ، ج :
مدآ نوچ  دنتـشاد ، لوبق  ار  وا  ناوج ، نارـسفا  مامت  : » دـیوگ یم  دـسیون و  یم  یبتثم  یلیخ  حرـش  ارآ ، مزر  هرابرد  یتاجن  گنهرس 

« .درک شترا  ار  شترا  رویرهش 1320 ، زا  دعب  هک  دوب  وا  دوب و  ناریا  شترا  رد  يا  هناگی 

؟ دنتشاد ارآ  مزر  لتق  رد  یشقن  هچ  مالسا  نایئادف  س :

هللا تیآ  : » دـنا هتـشون  نینچ  ارآ  مزر  نتـشک  يارب  مالـسا  نایئادـف  ییاقب و  هطبار  هراـبرد  زراـبم  کـی  لوفا  باـتک  ناگدنـسیون  ج :
شیپ رفن  دنچ  نیا  دنیایب ؟ امش  شیپ  دنهاوخ  یم  یّلم  ههبج  رد  ناتسود ، زا  رفن  دنچ  هک  دیوگ  یم  يوفـص  باون  دیهـش  هب  یناشاک 

راک نیا  رد  يدایز  رارصا  هک  دوب  ییاقب  رتکد  دارفا  نیا  زا  یکی  .دنهد  یم  ار  ارآ  مزر  رورت  داهنشیپ  وا  هب  دنور و  یم  يوفص  باون 
« .تشاد

.مالسا نایئادف  .يوفص  باون  دیهش  باتک  زا  لقن 

تردق رطخ  هب  هجوت  اب  هاش ، .دنتخانش  یم  رابرد  هب  هتسباو  یسیلگنا و  رـصنع  کی  ار  وا  دندز ، ریت  اب  ار  ارآ  مزر  هک  مالـسا  نایئادف 
، دوش یم  ماـمت  یناـشاک  هللا  تیآ  مسا  هب  رورت  نوچ  دـنام ، یم  ناـما  رد  نآ  بقاوع  زا  مه  شدوـخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  وا  شبیقر ،
، زاغآ نامه  زا  يدارفا  .دش  ینلع  ینامحر ، روصم  گنهرس  يرگاشفا  اب  بالقنا  زا  سپ  ارآ ، مزر  لتق  رد  شنایفارطا  هاش و  تکرش 

، لاح هب  ات  عوضوم  نیا  .تشادن  ار  نآ  ندرک  ینلع  تأرج  یسک  اّما  دنتسناد  یم  ار  نآ 
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رد نیا  ارآ ، مزر  لابند  هب  رهظ ، ات  حبـص  ملع ، هک  ارچ  .درک  دانتـسا  دوش  یم  ینامحر  فرح  هب  تقیقح ، رد  .دوب  هدرکن  زرد  ییاج 
کی رد  هدوب ، شرس  تشپ  مه  ملع  دوش ، یم  دجـسم  دراو  ارآ  مزر  هک  يا  هظحل  نامه  .دورب  دجـسم  هب  وا  اب  هک  هدز  یم  رد  نآ  و 

.دننک یم  یلاخریت  شترا ، نابهورگ 2  مه  یبسامهط و  لیلخ  مه  هظحل ،

دیاش .دننک  هئربت  ار  وا  ات  دننک  یم  شالت  ارآ  مزر  همانیگدنز  شراگن  رد  هک  این ، يدـهم  ای  دونهب  لثم  دنتـسه  یئاه  پیت  لاح ، س :
.دنزاسب هرهچ  کی  وا  زا  هک  دنراد  دصق 

یـصخش و یماظن و  رظن  زا  وا ، هک  تسا  نیا  مناد  یم  ارآ  مزر  زا  هک  هچنآ  یلو  .ما  هدـناوخن  ار  دونهب  اـین و  يدـهم  هتـشون  نم ، ج :
یتح هک  يروط  دوب ، يا  هتـسارآ  ناسنا  یـصخش ، ظاـحل  زا  هک  ایناپـسا ، روتاـتکید  وکنارف ، لارنژ  لـثم  .دوب  یمظنم  مدآ  یقـالخا ،

.دنریگب وا  هب  يداریا  نیرتکچوک  دنتسناوت  یمن  شنیفلاخم 

دوش ناریا  طلسم  تردق  تساوخ  یم  هک  نیا.دنک  لح  ار  تفن  هلئسم  تساوخ  یم  دوب و  اه  یسیلگنا  هب  هتـسباو  ارآ ، مزر  یلو  س :
دامتعا مه  یسک  هب  .دسیونب  ار  شتارطاخ  ات  دنامن  هدنز  نوچ  .تسین  مولعم  دنکب ، هچ  هتساوخ  یم  هتـشاد و  يا  هشقن  هچ  هک  نیا  و 

.دیوگب ار  شرارسا  ات  درکن 

اهیوروش هب  هک ، نیا  تسا  مولعم  هک  هچنآ  اـّما  تسین ، موـلعم  اـه  یئاـکیرمآ  اـه و  یـسیلگنا  اـب  ارآ  مزر  طاـبترا  دودـح  دـح و  ج :
.دوب يداوساـب  مدآ  تسناد ، یم  مه  هسنارف  .تسناد  یم  یـسور  دوـب و  هدرک  لیـصحت  يوروـش  مه ، شدوـخ  دوـب ، هدـش  کـیدزن 
هشقن يداصتقا ، یسایس ، تاعالّطا  هلجم  رد  .درک  تسرد  وا  مه ، ار  ناریا  گرزب  هشقن  دوب ، هدرک  میظنت  ار  ناریا  یسایس  يایفارغج 

.ارآ مزر  هدننک : هیهت  دوب : هتشون  شریز  هک  مدید  ار  یسوموبا  هریزج 

.تشاد طابضنا  هب  یناوارف  هقالع  مه ، یماظن  ظاحل  زا  .دوب  شترا  ریما  نیرت  لاعف  نیرتداوساب و  ارآ ، مزر 

وا هک  میدرک  یم  بجّعت  ام  تفگ : یم  دوب و  رسفا  اجنآ  مه ، ییومع  ياقآ  ام ، تسود  .دوب  يرـسفا  هدکـشناد  سیئر  یتدم  وا  دوخ 
.دوب وا  تاّیصوصخ  زا  نیا  .دوب  رضاح  اجنآ  رد  رتدوز  همه  زا  مه  حبص  دوب ، هدکشناد  رد  هک  تعاس 11  ات  نوچ  دباوخ ؟ یم  یک 

مولعم هدنارورپ  یم  رـس  رد  ار  یـشقن  هچ  يارجا  دصق  هتـشاد و  تردق  هب  ندیـسر  رد  يا  هشقن  هچ  هتـشاد ، یتسایـس  هچ  هک  نیا  اما 
.دنا هتشاد  رارصا  قایتشا و  هزادنا  کی  هب  اکیرمآ ، ناتسلگنا و  وا ، ندش  ریزو  تسخن  هرابرد  هک  تسا  نیا  ملسم  .تسین 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :

رد هکنآ  زا  لبق  ناریا ، رد  اکیرمآ  ریفس  یلیاو ، منک ...« : ناونع  تسین ، دب  هک  هدمآ  یبلطم  ناریا ، رد  یـسارکومد  نارحب  باتک  رد 
.ددرگ بوصنم  يریزو ، تسخن  هب  رتشیب ، ریخأت  نودـب  دـیاب  ارآ ، مزر  هک  داد  عالطا  هاـش  هب  دـنک  كرت  ار  ناریا  دادرم 1329 ،  28
دنسم رد  ار ، ارآ  مزر  دبهپس  هک  دش  دهاوخ  لاحشوخ  ناتـسلگنا ، هاشداپ  ترـضحیلعا  تلود  هک  تشاد  راهظا  هاش  هب  زین  ، (1) درپش

.دنیبب يریزو  تسخن 

.دوب یکلم  ییاقب و  هرابرد  هک  میدرگرب  یلصا  عوضوم  هب 

نیا زا  هاتوک ، هیمالعا  ود  نم  هراب ، نیا  رد  .دنک  یم  هجوت  بلج  مه ، ییادج  زا  سپ  ، ییاقب رفظم  اب  یکلم  لیلخ  یـسایس  یگنهامه 
، نایچاتدوک یـسیلگنا و  تاماقم  هک  دوش  یم  رـشتنم  ینامز  رد  تسرد  هک  مراد  رایتخا  رد  دادرم  ياتدوک 28  هناتـسآ  رد  رفن و  ود 
رد یکلم ، لیلخ  .دـنا  هتخادـنا  هار  هب  مسینومک ، رطخ  زین  هدوت و  بزح  اب  قّدـصم  رتکد  يراـکمه  هراـبرد  ار  يا  هدرتسگ  تاـغیلبت 

(2) .دنتسه » تسب  دنب و  رد  هدوت ، بزح  اب  قّدصم  تموکح  يالاب  تاماقم  : » دسیون یم  دوخ  همانزور  رد  دادرخ 32 ،

يرجم ناریا ، یّلم  ریزو  تسخن  قّدـصم ، رتکد  ياقآ  بانج  : » تسا هتـشون  دادرخ 1332  مهدزناپ  دـهاش ، همانزور  رد  ییاقب ، رفظم 
هب دنتـسه ، اه  کیوشلب  نک  فاص  هداج  زورما  هک  اـهنآ  دـنوش  طلـسم  اـه  کـیوشلب  رگا  هدوب ، هدوت  بزح  يزکرم  ياـه  میمـصت 

« .تسویپ دنهاوخ  یکسنرک ، کیرازام و  شنب ، رتکد  تشونرس 

اـه و یئاـکیرمآ  رتـشیب  ار  هدوت  بزح  رطخ  هک  تسا  نیا  رظن  کـی  تسیچ ؟ هدوت  بزح  رطخ  هلئـسم  حرط  دروم  رد  امـش  رظن  س :
مه اه  یلیخ  تسا ، هدوب  رطخ  نیا  دّیؤم  دوخ  هدوت ، بزح  ياه  هویـش  هک  تسا  نیا  مه  رگید  رظن  .دـندرک  یم  حرطم  اه  یـسیلگنا 
رطخ نیا  دروـم  رد  امـش  دوـخ  رظن  دـنتفا  یم  سیلگنا  اـکیرمآ و  ناـماد  رد  يوروـش ، اـی  هدوـت  بزح  سرت  زا  ناـگرزاب  پیت  لـثم 

؟ تسیچ

.دـندناسرت یم  ار  نارگید  مسینومک ، رطخ  هناسفا  نیمه  اـب  مه  اـه  ییاـکیرمآ  دـندرک و  یم  حرطم  اـه  یـسیلگنا  ار  هناـسفا  نیا  ج :
تـسد هب  ار  تردق  دناوت  یم  دـهاوخب  هک  هظحل  ره  میظع  يورین  نیا  : » هک تسا  هتفگ  ریت  تارهاظت 30  زا  سپ  ناتسلگنا ، يویدار 

يدایز دانسا  هراب  نیا  رد  .دریگب »

.ناریا رد  سیلگنا  تقو  ریفس  درپش ؛ - 1
دادرخ 1332.  2 موس ، يورین  همانزور  - 2
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: لاثم ناونع  هب  .دنتسه  ربتعم  رایسب  اهنآ ، زا  یخرب  هک  دراد  دوجو 

: دسیون یم  ات 420  تاحفص 418  ناریا ، یّلم  تضهن  نتم  رد  قّدصم  یگدنز  دوخ ، باتک  رد  یناحور  داؤف   1

هب رکف  نیا  نیقلت  نویدم  قدصم ، رتکد  نتخادنارب  اب  اکیرمآ ، تلود  تقفاوم  بلج  رد  سیلگنا  تلود  ّتیقفوم  هک  تسین  يدـیدرت 
.دش دهاوخ  مسینومک  همعط  ناریا ، دوشن ، رانکرب  وا  رگا  هک  دوب  اه  یئاکیرمآ  نهذ 

یم نایب  نینچ  ار  دوخ  رظن  درک ، يزاب  مه  يروطارپما » نایاپ   » ملیف رد  هک  ناریا  رد  مسیلانویـسان  باتک  هدنـسیون  متاـک ، دراـچیر   2
: دنک

عوضوم رد  دـح  هچ  ات  اه  ییاکیرمآ  هک  دنتـسناد  یم  اه  یـسیلگنا  هک  تسا  نیمه  مه ، زونه  دوب و  نیا  عقوم  نآ  رد  نم ، ساـسحا 
ییاکیرمآدـض ياهتّیلاعف  هتیمک  یتراک ، کم  روتانـس  هک  دوب  ینامز  اهزور  نآ  .دنتـسه  یناور ) يرامیب   ) ایوناراپ راچد  مسینومک ،

...دننک هدولآ  اتدوک  هب  ار  ام  ات  دندرک  هدافتسا  اه  یئاکیرمآ  یحور  تالاح  زا  دمع ، هب  اه ، یسیلگنا  .تشاد  رظنریز  ار 

: دسیون یم  نینچ  شتارطاخ  رد  قّدصم ، رتکد  يزادنارب  هشقن  حاّرط  ناریا و  رد  ناتسلگنا  سوساجرس  سواهدوو ،

ار قّدـصم  ناوت  یم  دـندرک  یم  رّوصت  زونه  هک  دوب  اه  ییاکیرمآ  صوصخم  يامن  كریز  یلو  چوپ  رّکفت  زرط  زا  هنومن  کی  نیا 
.درک هرادا  تشاد و  هگن 

نایدصتم عقوم ، نآ  رد  .مدش  نتگنشاو  دراو  نابآ 1332 ) رخاوا   ) ربماون 1952 طساوا  نم  .دندیسرت  یم  وا  طوقـس  بقاوع  زا  اهنآ 
نیمه هب  دـش ، دـهاوخ  رتهب  اهنآ  ناـمزاس  عضو  هاوخ ، يروهمج  بزح  ندیـسر  تردـق  هب  اـب  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  ایـس ، ناـمزاس 

ندیشک نوریب  هلیسو  ار  اه  یئاکیرمآ  مراد  دصق  هک  موش  مهتم  متـساوخ  یمن  نم  .دنداد  یم  ارف  شوگ  ّتقد  اب  متاراهظا  هب  تهج ،
يور رب  تسا ، تفن  رب  طلـست  نادـنادرگزاب  مدـصق  میوگب  هکنیا  ياـج  هب  هک  متفرگ  میمـصت  نیارباـنب  .مهد و  رارق  شتآ  زا  طوـلب 

هک  ) دـش یم  لح  قّدـصم ، اب  هرکاذـم  هلیـسو  هب  تفن  هلئـسم  یتح  رگا  هک  دوب  نیا  ملالدتـسا  .منک  هیکت  ناریا ، رد  مسینومک  رطخ 
نیاربانب .دنک  تمواقم  يوروش ، تیامح  اب  هدوت و  بزح  ياتدوک  کی  ربارب  رد  تسناوت  یمن  قّدـصم ، مه  زاب  دوب ) دـیعب  شناکما 

.دوش رانکرب  وا  هک  دوب  مزال 

دروم ناسانشراک  همه  اب  هرکاذم  لوصحم  هک  متشاد  هارمه  يا  هشقن  روظنم ، نیا  يارب  نم 
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(1) ...دوب ندنل  رد  ناریا  تسایس  روما  دامتعا 

هتـشون نآ ، نشور  هنوـمن  .دـنا  هدرک  رارکت  ار  هناـسفا  نیمه  هـک  دنتـسه  یناـسک  مـه ، هرود  نآ  رد  تسایـس  ناراکردـنا  تـسد  زا 
اتدوک يزوریپ  ایآ  دادرم 32 ، ياتدوک 28  ناونع  اب  ادرف » ناریا   » همانزور رد  هک  يا  هلاقم  رد  وا  .تسا  یتاـجن  اـضرمالغ  گـنهرس 

: هک دریگ  یم  هجیتن  نینچ  نایاپ ، رد  دنک و  یم  حرطم  یلّصفم  ثحب  دوب ؟ ریذپان  بانتجا 

سیلگنا و ياـهتلود  داـحتا  زا  هک  دـنک  لـمع  يروط  تسناوت  یم  تضهن ، يربهر  هاگتـسد  اـیآ  هک  عوضوم  نیا  نوماریپ  ثحب ، ... 
نیا بوچراهچ  رد  دنک ، يریگولج  یتفن ، ياهتـسارت  اهلتراک و  يوس  زا  ناریا  هدـش  یّلم  تفن  میرحت  زا  زین  ناریا و  هرابرد  اکیرمآ 

هاگتـسد درکلمع  ینعی  یـساسا ، لماع  ود  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ام ، يدـنب  عمج  یـسررب و  هجیتن  لاح ، نیا  اب  دـجنگ ، یمن  هلاقم 
ینماان و بوشآ و  داجیا  زا  ترابع  هک  ناریا  هدوت  بزح  هدـش  يزیر  هماـنرب  ياـهیرگلالخا  نینچمه  یّلم و  ههبج  تضهن و  يربهر 

مدرم یّلم  تضهن  تسکش  قّدصم و  تلود  طوقس  يارب  نتگنـشاو  ندنل و  یتاغیلبت  فادها  ياتـسار  رد  دوب و  مدرم  نتخاس  نارگن 
...تشاد يا  هدننک  نییعت  شقن  تضهن ، تسکش  رد  تفرگ ، یم  تروص 

هک یسک  مهنآ  تسا ، روآ  تریح  یتاجن ، طسوت  نآ  دیئأت  اّما  تسا  تلوزور  تیمرک  لوق  لقن  هچرگ  یتاجن ، گنهرس  هتـشون  نیا 
رد تلوزور ، میک  نیرومأم  ياه  يرگتراغ  نایرج  نآ ، رد  هک  تسا  یکـسورویزاگ  كراـم  هنارگاـشفا  رایـسب  هوزج  مجرتم  دوخ ،

.تسا هداد  حرش  ار  دادرم  زور 26 و 27 

لاـس زا  ینعی  لاـس 1948  رد  هدوت ، بزح  يوروـش و  هیلع  رب  ناریا ، رد  اـکیرمآ  هناـگ  تاکرادت 8  تسا « : هتشون  یکـسورویزاگ 
هدش زاغآ  لاس 1327  زا  هک  هدوب  نماد » هب   » زمر اب  تاّیلمع  هلـسلس  کی  يارجا  اهنآ ، نیرت   ّ مهم زا  یکی  هک  .دوش  یم  زاغآ  ، 1327

نوزیگ یلیـساو و  یتسرپرـس  هب  تایلمع  نیا  هک  .تسا  هدوب  ناریا  رد  هدوت  بزح  يوروش و  ذوفن  اب  هلباقم  مه  نآ  یلـصا  فدـه  و 
هدرک هیهت  یتسینومکدض  ياهروتاکیراک  تالاقم و  هکبـش ، نیا  .دنا  هتـشاد  هجدوب  مه ، رالد  نویلیم  کی  ًارهاظ ، هدش و  یم  ماجنا 

هیلع ینکارپ  هعیاش  و  هدوت ، بزح  اهتـسینومکدض و  بتک  شخپ  پاچ و  دنتـشاذگ ، یم  ناریا  ياه  همانزور  دـیارج و  راـیتخا  رد  و 
.دوب اهنآ  تامادقا  رگید  هلمج  زا  مه  اهنآ 

نیا .دوب  ناریا  رد  يوروش  ناگتسباو  ناراداوه و  هب  میقتسم  هلمح  اهنآ ، یسایس  تایلمع  شخب 

صص 5455. ، 1364 ون ، رشن  نارهت ، يروکش ، زانحرف  همجرت  همکچ ، تایلمع  سوواهدوو ، - 1
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ندز مهرب  ینابایخ و  رودزم  ياههورگ  لیکـشت  يارب  یلماوع  اههورگ و  ندرکریجا  دـنتفگ ، یم  ایـس » تایلمع   » نآ هب  هک  تایلمع 
هتـسویپ هک  مسیناریا  ناپ  اکموس و  بازحا  لثم  تسینومکدـض  يارگتـسار  ياهنامزاس  هب  نینچمه  اهنیا ، .دوب  اه  يا  هدوت  تارهاظت 

.دندرک یم  یلام  ياه  کمک  دندرک ، یم  دروخ  دز و  يا  هدوت  ياههورگاب  اهنابایخ  رد 

هرهچ هب  لوپ  تخادرپ  و  قالخا ، لوصا  فالخ  نشخ و  ياهشور  لامعا  هکبش ، نیا  ياهـشور  رگید  زا  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  يادج 
یتکلمم و ياه  ّتیـصخش  دجاسم و  هب  هلمح  نداد  بیترت  ندوب ، دـحلم  هب  هدوت  بزح  نتخاس  مّهتم  يارب  یبهذـم  سانـشرس  ياه 

اهـشالت نیا  هک  دنداد ، یم  ماجنا  هدوت ، بزح  ندرک  بارخ  يارب  هدوت و  بزح  مسا  هب  ار  همه  هک  دوب  تسد  نیا  زا  ییاهیراکبارخ 
كرتشم فادها  تهج  رد  اراکشآ  یلو  يرتمیالم  هویش  اب  ایس ، نامزاس  اکیرمآ و  ترافس  ياضعا  هلیسو  هب  هک  يرگید  تامادقا  اب 

« .دش یم  لیمکت  تفرگ ، یم  ماجنا 

ییاه نامزاس  هتخادرپ  هتخاس و  ماهّتا ، نیا  هک ، نیا  یکی  لیلحت ، ود  اـب  هراـب  نیا  رد  دوب  حرطم  یثحب  بـالقنا  لّوا  لـفاحم  رد  س :
تراغ هتبلا  تردق ، شیامن  رطاخ  هب  دیاش  دز ، یم  نماد  مهّوت  نیا  هب  دوخ  هدوت  بزح  هک  دوب  نیا  رگید  لیلحت  و  تسا ، ایس »  » لثم
نایرج و  نیقفانم )  ) نیدـهاجم نامزاس  یّلم ، ههبج  يدازآ ، تضهن  لثم  ییاههورگ  هک  نیا  زا  مه  بزح  اّما  .مناد  یم  مه  نم  دوبن ،

.دمآ یمن  شدب  .تساه  يا  هدوت  ای  اه  تسینومک  تسد  رد  تموکح  هک  دندرک  یم  اقلا  نینچ  تسار ، ياه 

باوج همه  هب  ام  .میدرک  یم  توکـس  ، دمآ یمن  نامدب  رگا  .میداد  یم  باوج  همه  هب  ام  هک  دوب  نیا  تیعقاو  .دوبن  روط  نیا  هن ، ج :
زا 28 لبق  ياهزور  ثداوح  رد  هک  تسا  نیا  ارجام  لصا  مهدـب ، حیـضوت  دـیراذگب  .دـیئوگ  یم  غورد  هک  میتفگ  یم  میداد و  یم 

داجیا یناسک  هچ  ار  اولب  هک  دـهد  یم  حیـضوت  مه  یکـسورویزاگ  ار  ارجام  .دوبن  تراغ  هلأـسم  ًالـصا  هدوت  بزح  تکرح  دادرم و 
هللا تیآ  شرازگ  هک  منک  یم  ضرع  امـش  تمدخ  ار  شا  هنومن  .دـندوب  يذوفن  دـندرک ، داجیا  اولب  تارهاظت ، رد  هک  اهنآ  .دـندرک 

متارطاخ رد  ار  یناقلاط  ياقآ  شرازگ  زا  شخب  کی  .دندوب  هیونشا  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  اب  هک  تسا  يرظتنم  هللا  تیآ  یناقلاط و 
اب هبحاصم  رد  يرظتنم ، هللا  تیآ  شرازگ  یلو  متشونن  یناهبهب ، ياقآ  لزنم  هب  دوش  یم  طوبرم  هک  ارنآ  زا  يرگید  شخب  .ما  هتـشون 

: تسا نینچ   (1) تاعالطا همانزور 

يد 1358.  10 تاعالطا ، همانزور  - 1

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

هداتـسرف ار  هرهم  کی  اـجنآ  .مدوب  مه  نم  دـندوب ، هیونـشا  رد  دادرم ، زا 28  لـبق  يدرجورب ، هللا  تیآ  موـحرم  هک  تسه  مداـی  نـم 
هکنیا يارب  دندرک و  مه  مق  رد  ار  راک  نیمه  نیع  .میتسه  تسینومک  ام  هکنیا ، ناونع  هب  دنداد  یم  گنیتیم  دوب و  هدـمآ  هک  دـندوب 

.دننادرگرب ار  هاش  هک  رتهب  هچ  سپ  دنک ، یم  تسینومک  ار  ناریا  دراد  قّدصم  هکالاح  دنیوگب  دـننک و  تحاران  ار  يدرجورب  ياقآ 
اهتقو یضعب  دندوب ، هدرک  تسرد  شا ، هتـسدوراد  نوسردنه و  یئول  ياقآ  اکیرمآ و  ترافـس  دوخ  هک  دندوب  ییاهتـسینومک  اهنیا ،

.دننک یم  تسرد  روظنم  نیمه  هب  ییاهامن  پچ  اکیرمآ ، هلمج  زا  اهتسیلایرپما و 

ینت دوب ، يرابرد  ياملع  زا  هک  یناهبهب  هللا  تیآ  لزنم  رد  : » تسا هدش  هتـشون  یناقلاط  هللا  تیآ  لوق  زا  خیرات  یناقلاط و  باتک  رد 
.دوب دادرم  زا 28  لبق  نامز ، .دـندوب  هتـسشن  مه  يرگید  هدـع  دـنتفگ ، یم  رّرحم »  » اهنآ هب  هک  دـندوب  هتـسشن  ناگدنـسیون  زا  دـنچ 
تسپ نانآ  سردآ  هب  هتـشون و  ییاه  همان  ناریا  تاعامج  همئا  يارب  ناریا ، هدوت  بزح  یلعج  ياضما  هب  زمرق ، رهوج  اب  ناگدنـسیون 
میهاوخ راد  هب  قرب  ياهغارچ  ياهریت  يالاب  ناترـس ، ياهلاش  اب  ار  امـش  يدوز  هب  هک  دوب  نیا  اه  همان  ياوتحم  هصالخ  .دـندرک  یم 

زا 28 دعب  تشاد ، ییانشآ  نم ، اب  هک  اهرّرحم »  » نیا زا  یکی  .دندرک  یم  تسپ  دنتشون و  یم  اقآ ، لزنم  رد  ار  بلاطم  نیا  اهنآ ، .دز 
« .درک یم  درد  نامیاهتسد  دادرم ، زا 28  دعب  یتدم  ات  هک  میتشون  میتسشن و  ردق  نآ  تفگ : نم  هب  دادرم 

هشقن کی  نایرج ، نیا  رد  .دش  هداد  یناهبهب  ياقآ  هب  ییاهلوپ  هچ  ایـس  فرط  زا  اهزور ، نیمه  رد  هک  تسا  هتـسون  یکـسورویزاگ 
نیا زا  دیاب  هک  مدیدید  یمن  ار  هکـس  يور  نآ  هنافـسأتم  یهتنم ، .دوب  هدش  هدـید  كرادـت  اکیرمآ ، مسیلایرپما  فرط  زا  رایع ، مامت 

.دنتـشاد همق  قامچ و  هک  میدـید  یم  ار  ییاقب  رفظم  ناشکوقاچ  ًالثم  میدـید  یم  ار  اهزیچ  یـضعب  .درک  هاگن  هلأـسم  هب  مه  هچیرد 
.تساه یئاکیرمآ  راک  نیا  هک  دیسر  یمن  نامرکف  هب  یلو 

بجعت ًاعقاو  یتاجن  گنهرس  زا  یلو  ، دندوب لیخد  اهراک ، نایرج  رد  ناشدوخ  اهنآ  هک  ارچ  مرادن ، يا  هلگ  نارگید  ناهرب و  زا  نم 
.تسا هداتفا  تلوزور ، تیمرک  ماد  رد  روط  هچ  هک  منک  یم 

نیا زا  اه  يریگعـضوم  نیا  دنرادن و  مسیلایرپما  درکلمع  هرابرد  ار  مزال  یتاعالطا  یـسایس و  دید  یتاجن ، لاثما  دینک  یمن  رکف  س :
رد ار  مزال  دید  دنتـسه و  سیون  خـیرات  اهنآ  .تسا  ادـج  یکم  نیـسح  باسح  اب  یتاجن ، لاثما  باسح  هتبلا  تسا ؟ هدـش  یـشان  رما 

.دنرادن یسوساج  ياه  نامزاس  تخانش  دروم 
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يا هخاش  .تسا و 8  هدیچیپ  رایسب  یتسیلایرپما ، یسوساج  نامزاس  ياه  هویش  دنا ، هتشادن  یـسایس  دید  ًاعقاو  اهنیا  تسا ، تسرد  ج :
سواهدوو .دنتـشاد  یلقتـسم  نامزاس  هجدوب و  مادکره  دندرک  یم  راک  مه ، اب  هکنیا  نیع  رد  دنک ، یم  حرطم  یکـسورویزاگ ، هک 

حرش داد ، یم  خر  نّویناحور  نارادمتسایس و  ریاشع ، اه ، یـشترا  نایم  نارهت و  رهـش  رد  هک  ار  یتامادقا  دوخ ، ياه  هتـشون  رد  مه ،
يا هراشا  یماظن ، تاکرادـت  هلمج  زا  لیاسم ، زا  یلیخ  هب  وا  .تسا  هتـشون  غورد  طقف  هدرک و  يزاـب  هقح  تلوزور ، اـّما  تسا ، هداد 

، نارگید تاقیقحت  اهدـعب  اـّما  .تسا  هدوب  یمدرم  ماـیق  دادرم ، رد 28  يرگـشابوا  تاـکرح و  نیا  هک  دوش  یم  یعدـم  دـنک و  یمن 
ملع یفطصم  دننام  یفرط  یب  ناققحم  هک  ییاه  هبحاصم  رد  و  درک ، يریگ  هرانک  ایـس »  » زا مه  تلوزور  هدرک و  راکـشآ  ار  لیاسم 

.تسا هدرک  وگزاب  ار  قیاقح  زا  یشخب  دندرک ، وا  اب 

، دننک یم  حرطم  « خیرات زا  یسایس  لیلحت   » ای تارطاخ ،»  » ناونع تحت  هک  یسیون  خیرات  رد  اه ، یئاکیرمآ  دوخ  دینک ، یم  رکف  س :
؟ دنهد یم  رارق  نیخّروم  ربارب  رد  ییاه  هلاچ 

تـسرد شدصرد  دنچ  دـید  دـیاب  دـنهد ، یم  هئارا  دنـس »  » هک اجنآ  یتح  .مینک  دامتعا  اهنآ  هب  میناوت  یم  ینیعم  زرم  ات  ام ، هتبلا  ج :
هک مدیدن  نم  ًالثم  .دننک  یمن  رشتنم  ار  ناشدانـسا  زا  یهجوت  لباق  شخب  سیورـس ، تنجیلتنیا  ایـس و  هک  میناد  یم  ام  نوچ  تسا ؟

.دنشاب هدرک  رشتنم  يدنس  اهارجام ، نیا  رد  دوخ  شقن  زین  و  ناخاضر ، نیّدلاءایضدیس و  ياتدوک  هرابرد  اه  یسیلگنا 

هتفگ قبط  .تسا  هدشن  رشتنم  ثداوح ، زا  ههد  نیدنچ  تشذگ  دوجو  اب  ناخاضر ، نارود  ای  هطورشم  بالقنا  هب  طوبرم  دانسا  زونه 
يّرس یناگیاب  دانسا  زا  یـشخب  هیور  نوناق و  نیا  اب  اّما  دوش  یم  رـشتنم  راب  کی  لاس  ره 30  هجراخ ، ترازو  دانـسا  ناشدوخ ، ياه 

ارنآ دوش  یمن  هدـمآرد و  شدـنگ  فورعم  لوق  هب  هک  اـهنآ  و  دوش ، یمن  رـشتنم  ًالـصا  دـنام و  یم  یناـگیاب  رد  ناـنچمه  سیلگنا ،
.دنک یم  زرد  نوریب  هب  درکن ، رشتنم 

رتکد لثم  دننک ، یم  دانتسا  ، سیلگنا هجراخ  ترازو  دانسا  هب  هک  یناسک  هک  دشاب  نیا  راک  رگید  لاکـشا  کی  دسر  یم  رظن  هب  س :
هئارا یتسرد  لیلحت  هک  دنهاوخ  یمن  دمع ، هب  هکنیا  ای  دنهدب  هئارا  دانـسا  هعومجم  زا  یبسانم  لیلحت  دـنناوت  یمن  یمالـسالا ، خـیش 

ار وا  ات  دنهد  یم  هولج  يداع  رما  کی  ار  هداز  یقت  نایرج  دمع ، هب  اهنآ  .منک  یم  ضرع  ار  هداز  یقت  هلئـسم  لاثم  ناونع  هب  .دنهدب 
هک ار  هچنآ  دـیمهف ، و  درک ، تقد  شبلاطم ، یمالـسالا و  خیـش  دروم  رد  دـیاب  منک  یم  نامگ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دـننک  هئربت 

اهنیا دوخ  دید  دیاب  لّوا  دشابن ؟ نیئار  لیعامسا  لثم  مه  درف  نیا  هک  اجک  زا  .دراد  یتّیهام  هچ  دنک  یم  هیهت 
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! دنا هراک  هچ 

رد وا ، زا  هک  يورسخریما  کباب  ياه  هتـشون  زا  ما و  هدینـش  ار  شمـسا  ًاریخا ، طقف  .مسانـش  یمن  ار  یمالـسالا  خیـش  رتکد  نم ، ج :
امش دیاش  .ما  هدید  وا  زا  یقیقحت  هن  ما و  هدناوخ  وا  زا  یباتک  هن  ما ، هدناوخ  یبلاطم  هدرک ، لوق  لقن  هلودلارـصان ، امرفنامرف و  دروم 

.دیشاب هتشاد  عالطا  رتشیب 

ود مه  رتشیب  هدوب و  یـسررب  زکرم  رد  مه ، هاش  هلاـس  ياـه 2500 نشج  رد  دوـب ، هداز  یقت  فـیط  رد  درف ، نیا  هک  منک  ضرع  س :
ار ناخاضر  هک  دننز  یم  داد  اه ، یسیلگنا  دوخ  هک : دندوب  هتـشون  یبلطم  ، (1) ناهیک ياه  هّچب  ًاریخا  .دـنک  یم  ، یخیرات يزاب  هزود 

باتک مود  دـلج  همدـقم  رد  شدوخ  دـعب  و  تسا ...؟ هدـیدن  هطبار  نیا  رد  يدنـس  دـیوگ ، یم  اقآ  نیا  روط  هچ  .میدروآ  راک  رد  ام 
ياهرظن هطقن  رد  دیاب  دشاب ، تسرد  دانـسا  نیا  رگا  اذل  مدوب ، هدینـشن  هدیدن و  يدانـسا  نینچ  نم  لاح ، هب  ات  دسیون : یم  هاشدمحا 

! منک رظندیدجت  مدوخ 

زا یـضعب  هکنآ  رگید  هتکن  تسا ، نیا  هلئـسم ، کی  ، بوخ .دراد  هگن  ار  شدوخ  يوربآ  دهاوخ  یم  هدـمآرد ، شدـنگ  هک  الاح  ج :
یمن هداد  ناشن  دنـس ، شرازگ و  لصا  دوش و  یم  هئارا  دنـس ، هدش  پیات  یپکوتف  هک  ارچ  .دـنرادن  ینـشور  مقـس  تحـص و  دانـسا ،
دادرم نایرج 28  نیمه  هب  امـش  ًالثم  .دـمآ  ءزج  هب  لک  زا  دـید و  ار  بناوج  مامت  یتسیاب  خـیرات ، هرابرد  متفگ ، هک  روطنامه  .دوش 
ياهب نارگ  عبانم  نتـشادهگن  يارب  دوخ ، تاناکما  همه  زا  هک  دـیوگ  یم  ًاحیولت  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  رواـهنزیآ ، .دـینک  هاـگن 

اکیرمآ روهمج  سیئر  رواهنزیآ  یتاعوبطم  هبحاصم  : » تسا نینچ  وا  حیرص  هتفگ  .درک  میهاوخ  هدافتسا  قدصم  ینوگنرس  ایـسآ و 
اب ظاحل  نیا  زا  ناریا  دراد و  ترورـض  دازآ  يایند  ظفح  يارب  هریغ  ینامریب و  يزنودـنا و  نیچ و  دـنه و  هلمج  زا  ایـسآ  ماخ  عباـنم 

دیا هدناوخ  همانزور ، رد  حبص  زورما  مینک و  یم  نامگ  ام  .دشاب  یم  تیعضو  نامه  ياراد  فیدر و  کی  رد  ایسآ  ياهروشک  ریاس 
ناریا تسینومک  بزح  زا  مادـقا  نیا  رد  قدـصم  هتبلا  .دـنک  صـالخ  نآ  زا  ار  دوخ  دـیآ و  قئاـف  ناـملراپ  رب  تسناوـت  قدـصم  هک 
دناوت یم  هنوگچ  دـهد  تسد  زا  ار  طاـقن  نیا  رگا  اریز  تسا  سحن  موـش و  اـکیرما  يارب  تاحفـص  نآ  عاـضوا  ماـمت  درب  هدافتـسا 

دوز ارنآ  ددرگ و  دودسم  دیاب  یئاج  رد  هار  نیا  هک  دـینک  یم  هظحالم  تروص  نیا  رد  دراد ؟ هاگن  ار  يزنودـنا  گرزب  يروطارپما 
دادرم 1332 زورما 15  رتخاب  ناهیک ، تاعالطا ، ياه  همانزور  .میتسه » راک  نیا  هب  ممصم  ام  درک و  دودسم  دیاب 

لماع هک  دید  دعب  درک و  عمج  دراد  دوجو  اهدادیور ، هرابرد  هک  ار  یتاعالطا  مامت  دیاب  اذل 

.ناهیک همانزور  - 1
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میهاوخن دراذـگ ، یم  هاررـس  رب  برغ ، هک  ییاه  هلاچ  نینچ  رد  هک  تسا  تروص  نآ  رد  اهنت  .تسا  مادـک  هدـننک ، نییعت  هدـمع و 
.داتفا

؟ دنتفیب هلاچ  نیارد  دیاب  ارچ  یتاجن ، لاثما  اّما  تسین ، يراظتنا  اهنآ  لاثما  یکلم و  ییاقب و  زا 

سوسفا لاح ، نیع  رد  مه  تفرگ و  ما  هدـنخ  مه  هک  درک  حرطم  ار  یبلطم  متـشاد ، یثحب  یّلم  ههبج  ياـضعا  زا  یکی  اـب  زورما  س :
یتسیاب امـش  دـیدرک ، مگ  ار  نمـشد  هک  دوب  نیا  امـش  هابتـشا  دـیئوگ ! یم  اکیرمآ  رب  گرم  بترم  امـش  ارچ  تفگ : یم  وا  .مدروخ 

.دیدیبوک ار  اکیرمآ  هک  دوب  نیا  ناتیاطخ  .دیدیبوک  یم  ار  سیلگنا 

تسا و هتخاسن  يا  هلئـسم  اکیرمآ ، ناـیرج ، نآ  رد  هک  درک  یم  حرطم  يدـج  یلیخ  لاس 32 ، ياتدوک  يارجاـم  اـب  هطبار  رد  یتح 
رکف دوجوم ، رّکفت  نیا  اب  متسین ، نیب  شوخ  یلیخ  هچرگ  دشاب ، یقداص  مدآ  هک  ضرف  هب  الاح  .دوب  اه  یـسیلگنا  رـس  ریز  زیچ  همه 

؟ دنا هتفرگ  وخ  رّوصت  نیا  اب  هشیمه  هک  اهدرمریپ  صوصخب  دنشاب ؟ هتشاد  يرّکفت  نینچ  مه  ام  ناسیون  خیرات  دینک  یمن 

هب تشادـن و  ناریا  رد  يرامعتـسا  رثا  چـیه  اـکیرمآ  دادرم ، اـت 28  هک  ارچ  .تـسا  هقباـسرپ  یلیخ  ناریا ، سیلگنا و  هلئـسم  نـیا  ج :
.دوب اـه  ییاـکیرمآ  دوخ  عـفن  هب  تاـغیلبت  نیا  هجیتـن  .درادـن  يا  هرمعتـسم  ًالـصا  هک  تسا  يروـشک  دـندرک  یم  رکف  همه  سکع ،
رکون مه  ار  نیلاتـسا  یتـح  .دـندید  یمن  سیلگنا  زج  يزیچ  دـندرک  یم  تبحـص  تسایـس  هراـبرد  دنتـسشن و  یم  هک  ییاـهدرمریپ 

زیچ همه  ًالصا  ...دنا  هدروآ  راک  رس  ار  وا  اه  یسیلگنا  تساه و  یسیلگنا  لماع  شدوخ  اباب  نیا  دنتفگ : یم  دنتـسناد و  یم  سیلگنا 
هدید ار  وا  ياه  تلاخد  يرامعتـسا و  هقباس  ناتـسلگنا و  هطلـس  طقف  رمع ، مامت  رد  هک  نیا  يارب  .دندید  یم  ناتـسلگنا  بناج  زا  ار 

.درک خوسر  مه  دعب  ياهلسن  هب  رّکفت ، نیا  .دندوب 

؟ تشاد ینس  هچ  دیدرک ، یم  تروشم  وا  اب  امش  هک  یسک  س :

تفن تکرـش  اه و  یـسیلگنا  تلاخد  مه  قّدـصم  نارود  رد  هدینـش ، سیلگنا ، زا  یگچب ، لّوا  زا  اـقآ  نیا  بوخ ، .دوب  هلاـس   70 ج :
نآ نداتفا  سفن  زا  ناتسلگنا ، يروتارپما  تسکش  یـسک ، نینچ  يارب  .دندوب  هدروآ  اه  یـسیلگنا  مه  ار  ناخاضر  هدید ، ار  سیلگنا 

، اکیرمآ تسایس  زورما ، هک  دمهفب  دناوت  یمن  وا  .تسا  مضه  لباقریغ  اکیرمآ ، هدننک  نییعت  شقن  یناهج و  تسایس  رییغت  تردق و 
اه ییاکیرمآ  دـعب ، اّما  دـندروآ ، دوجو  هب  نیطـسلف  روشک  رد  اه  یـسیلگنا  ار ، لیئارـسا  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدـش  هدـننک  نییعت 

رد یشقن  ناتسلگنا  رگید  الاح  .دنتفرگ  ار  سیلگنا  ياج 
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ياج اکیرمآ ، ناهج ، طاقن  همه  رد  .تسا  هداتفین  لیئارـسا  رد  اهنت  قافتا ، نیا.دشاب  هتـشاد  یمهم  ریثأت  دناوت  یمن  درادن و  لیئارـسا 
، دوـب دـنله  هرمعتـسم  یناـمز ، يزنودـنا  .تسا  هتفرگ  ار  نارگرامعتـسا  همه  ياـج  هکلب ، سیلگنا ، طـقف  هن  .تسا  هتفرگ  ار  سیلگنا 
، ماگ هب  ماگ  مود ، گنج  زا  دـعب  اّما  دـنتفرگ ، ار  یناـمثع  ياـج  اـه  یـسیلگنا  دـعب ، دوب و  یناـمثع  يروتارپما  زا  یـشخب  ناتـسبرع ،

.دنتفرگ ار  سیلگنا  ياج  اه ، ییاکیرمآ 

نیرتگرزب ناملآ ، .تسا  هداد  رارق  هطلـس  تحت  شا ، يداـصتقا  تردـق  همه  اـب  ار  نپاژ  اـکیرمآ ، هک  میتسه  نیا  دـهاش  زورما ، اـم ،
...رگید قطانم  یلیخ  رد  روطنیمه  دنک و  دازآ  اکیرمآ  ذوفن  زا  ار  دوخ  تسا  هتسناوتن  زونه  اپورا ، یتعنص  تردق 

نآ هک  دنهد  یم  هئارا  اکیرمآ  تیمکاح  هرابرد  اه  یضعب  هک  تسا  یلیلحت  نآ  مینک و  حرطم  ار  مهم  هتکن  کی  دیراذگب  الاح  س :
نایرج کـی  .تسا و  رامعتـسا  يرگتراـغ و  بوکب ، نزب و  لـها  هک  تسیـشاف ، ناـیرج  کـی  دـنناد ، یم  وس  تمـس و  ياراد 2  ار 

يدیدرت ياج  تسا و  یلک  هک  اکیرمآ  تسایس  يرامعتسا  یتردقربا و  هبنج  زا  ادج  رگا  لداعت ، هب  دقتعم  هاوخیدازآ و  تارکومد و 
؟ دیراد يرظن  هچ  میزادرپب ، رّکفت  نیا  نایرج و  ود  نیا  لیلحت  رب  میهاوخب  تسین ، نآ  رد  مه 

، اـکیرمآ هجراـخ  روـما  ترازو  رد  .تسا  هدیـسر  مه  اـکیرمآ  هب  هک  تسا  ناتـسلگنا  تسایـس  ثاریم  تسایـس ، نیا  نم ، رظن  هب  ج :
رد تارکومد ، هاوخیدازآ و  رـصانع  اب  ساـمت  اـهنآ ، تسایـس  .دـنهدب  ناـشن  تارکومد  ار  ناـشدوخ  هک  دـنراد  ّتیرومأـم  یناـسک 

، هدع نیا  تسایـس  .دـننک  یم  یگدـنز  اکیرمآ ، تیامح  دروم  هماکدوخ  ياه  میژر  راشفریز  هک  تسا  يدـشر  لاح  رد  ياهروشک 
هب یهاو  دیما  کی  اه ، یضعب  يارب  هک  تسا  تسایس  نیمه  دنتـسه و  ناهاوخیدازآ  نیفلاخم و  نابیتشپ  دننکب  دومناو  هک  تسا  نیا 

.دوش یم  تسرد  اهراک  دیایب ، راکرس  يزور  حانج ، نیا  رگا  دننک  یم  رکف  هک  دروآ  یم  دوجو 

نیا .تساهنآ  دـننامه  و  اهرلفکار »  » هسلج زکرم ، نآ  دـنک و  یم  نییعت  زکرم ، کی  ار  اـکیرمآ  تسایـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما ،
نامزاس رد  دنک و  یم  صخشم  ار  اکیرمآ  تلود  یمومع  تسایس  مامت  دنک و  یم  نییعت  ار  روهمج  سیئر  یتح  هک  تسا  تیزکرم 
.دراد مادختسا  رد  هدیزرو  ناسانشراک  مه  يراک  ره  يارب  دنراد و  ینیعم  فیاظو  مادک  ره  هک  دراد  يرامشرپ  ياه  شخب  ایس ،

ییاقشق ناخرصان  .مراد  صخشم  هنومن  کی  مدوخ ، نم  دینکب ! هاگن  نامدوخ  روشک  هب  امش 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص :

ربارب رد  وا  زا  اهنآ  درک ، یم  لایخ  تشاد و  هطبار  اـکیرمآ ، هجراـخ  ترازو  زا  يدارفااـب  دوب ، هدرک  دـیعبت  اـپورا  هب  ار  وا  هاـش ، هک 
.دندوب هداد  رارق  تیامح  دروم  دصرددص  ار  هاش  اه ، ییاکیرمآ  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  عافد  هاش ،

نیا رد  دـندوب ، يرامعتـسادض  تازرابم  رکف  رد  هک  یـسایس  لاجر  دارفا و  یتح  ام ، رکفنـشور  پیت  ارچ  هک  تساـجنیا  بجعت  س :
هابتشا هب  ار  اهنآ  دشاب و  ّرثؤم  اه  تسیلایرپما  یتاغیلبت  یناور و  گنج  تسایـس  مدرم ، هدوت  دروم  رد  مینک  ضرف  دنتفا ؟ یم  اه  هلاچ 

، مه رگید  قطانم  مانتیو و  یلاموس ، رد  اکیرمآ  تایانج  زا  دـناد و  یم  مه  یجراخ  نابز  هک  هعلاـطم ، لـها  رکفنـشور  اـّما  .دزادـنیب 
؟ دتفیب ماد  نیا  رد  دیاب  ارچ  هدناوخ ، ییاهزیچ 

.تسا یحطس  یناهج ، یسایس  لیاسماب  ناشدروخرب  هدع ، نیا  .تسا  دارفا  هنوگ  نیا  ندوب  یحطس  رما ، نیا  لیلد  نم ، هدیقع  هب  ج :
.دنور یم  لک  هب  ءزج  زا  هشیمه  دنهد و  یمن  رارق  یسررب  تقد و  دروم  ءزج ،  هب  لک  زا  ار  اه  هدیدپ  اهنیا ،

ياه تسایـس  لک  هب  ار  نیمه  دریگ ، یم  اهنآ  لابق  رد  یتبثم  عضوم  رهاظ ، رد  ییاکیرمآ ، رادمتـسایس  کی  هک  دـننیب  یم  هک  نیمه 
.دنرادن لاح ، هب  ات  مود  گنج  زا  سپ  نارود  ینعی  ریخا ، لاس  هاجنپ  نیا  مامت  هب  يراک  دنهد و  یم  میمعت  اکیرمآ 

لیب زمیج  یکـسورویزاگ و  لاثما  هک  میناد  یمن  نآلا  ام  .دـنراد  ربخ  رتمک  مه ، ام  هاگآ  نیقّقحم  یتح  ناهج ، یـسایس  تانایرج  زا 
هرابرد ًالثم  دـنا ؟ هدرک  رـشتنم  هیهت و  يزنودـنا ، ای  ناتـسبرع  قارع ، ابوک ، مانتیو ، نیچ ، هلمج  زا  اهروشک ، ریاس  هرابرد  یبلاطم  هچ 

نیا رد  يدنس  چیه  ام  تسا ؟ هدش  رشتنم  يدانسا  هچ  يزنودنا ، رد  وتراهوس  لارنژ  تسد  هب  ونراکوس  رتکد  ندرک  نوگنرس  نایرج 
.میرادن دراوم 

، ناهج رد  نآ  هنارگرامعتـسا  ناهنپ  ياهتـسد  ای  شیاهدرگـش و  اکیرمآ و  تموکح  تیهام  رب  میئایب و  اـم  رگا  باـسح ، نیا  اـب  س :
؟ دنوش یم  عناق  ام  نارکفنشور  مینک ، راک 

اب یسوساج ، هنال  دانسا  .دش  دنهاوخ  عناق  يرایسب  میزادرپب ، راک  نیا  هب  ریگارف ، روط  هب  یفاک و  كرادم  دانـسا و  اب  ام  رگا  هلب ، ج :
.هدش رشتنم  نآ  زا  دلج  دودح 96  تسا ، بوخ  اّما  هدش  رشتنم  مک  هچرگ  هدش ، هتشون  ّتین  نسح 

؟ دنا هدناوخ  ار  اهنآ  یناسک ، هچ  س :

، هعلاطم لها  دیئوگ ، یم  امـش  .دنا  هعلاطم  لها  اه ، ناوخ  باتک  نیب  رد  هچ  تاعوبطم و  رد  هچ  ام ، هعماج  زا  یـشخب  لاحره  هب  ج :
؟ دنا هدرک  هعلاطم  ایآ  یلو  دنراد ، ار  اه  باتک  نیا 
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دننک و یم  یفن  ارنآ  مه  يا  هدع  اّما  .دنا  هدـناوخ  ار  دانـسا  نیا  مه  يا  هدـع  .تسا  باتک  لابند  ام ، رکفنـشور  پیت  لاحره ، هب  س :
.دنناد یمن  لیلد  ار  دانسا  نیا 

هدقع  » ار دارفا  نیا  مان  نم  .دنناد  یمن  یفاک  ار  لیالد  زاب  دیروایب  لیلد  هچره  .دـنا  فاب  یفنم  ًالوصا  هک  دنتـسه  یناسک  دـینیبب ، ج :
یم یقطنم  دارفا  اب  دنتـسین ، یقطنم  دـنا ، هتفرگ  صخـشم  عضو  ناش ، یگنهرف  ای  یـسایس  يداصتقا ، عفانم  رب  اـهنیا  .ما  هتـشاذگ  يا »

رد هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  نامروشک ، نارکفنـشور  یبایزرا  يارب  نم ، رظن  هب  .درادـن  يا  هدـیاف  اهنیا ، اب  ثحب  اّما  درک ، ثحب  دوش 
هچ تسیچ ؟ ناشلامآ  هبعک  دنراد ؟ یعامتجا  ّتیعقوم  هچ  هدوب ؟ اجک  رد  ناشیرکفنـشور  تالیـصحت  دنا .  هدش  تیبرت  یطیحم  هچ 

.تسناد ار  نانآ  يرکف  تهج  دوش  یم  هک  تسا  لماوع  نیا  یسررب  اب  دنراد ؟ یگنهرف  ای  يداصتقا و  یسایس ، شیارگ 

يدنب ياپ  دنراد  داقتعا  هک  هچنآ  هب  رتشیب  ام ، نارکفنـشور  دنـشاب ، یقطنم  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یمک  دارفا  ام ، نارکفنـشور  نایم  رد 
اب دـیاب  هدـنیآ  لاح و  نارکفنـشور  تیادـه  يارب  .داد  ناشن  یگلـصوح  یب  دـیابن  اهنآ  اـب  ههجاوم  رد  نیمه  يارب  .دـنهد  یم  ناـشن 

.دنوش انشآ  ناهج  تاّیعقاو  اب  اهنآ  ات  دز  تدم  زارد  راک  کی  هب  تسد  ینالوط ، هرود  کی  رد  دایز و  هلصوح 

اهنآ رد  یشیارگ  هچ  تسیچ ؟ ، دنتسه تلود  فلاخم  مه  اه  یضعب  دنوش و  یم  رشتنم  ناریا  رد  هک  یتاّیرشن  دروم  رد  امـش  رظن  س :
؟ دوش یم  هدید 

هبنج ًالماک  تایرـشن ، نیا  زا  یخرب  .دوش  یم  هدـید  ینوگانوگ  ياه  يریگ  تمـس  ناریا ، رد  ینونک  تاعوبطم  شیارگ  هراـبرد  ج :
.دنتسه وب  گنر و  یب  مه ، یخرب  يداصتقا و  یسایس و  هبنج  رگید ، یخرب  دنراد و  یبدا 

، يّدـج يداقتنا  يریگعـضوم  تلود  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، درکلمع  هب  تبـسن  ما ، هدـید  نم  هک  اجنآ  اـت  مود ، لّوا و  هورگ 
هب هتـشذگ ، رد  هک  مه  هنیدآ  ادرف و  ناریا  دـننام  یتاّیرـشن  .دـنلان  یم  دـیآ ، یم  دراو  نانآ  هب  هک  ینوگانوگ  ياـهراشف  زا  دـنراد و 

.دنوش یم  رشتنم  راب ، کی  هام  هس  ود  یهاگ  رتمک و  مجح  اب  دندش ، یم  رشتنم  هناهام  تروص 

يا هدش  هتخانش  درف  وا  ادرف ،» ناریا   » ریدم یباحس ، سدنهم  زا  ریغ  .مسانش  یمن  ار  یسک  ًاصخش  تاّیرـشن ، نیا  ناگدننادرگ  زا  نم 
صرق راد و  هیام  تاّیرظن  .تساجرباپ  شتاّیرظن ، رد  هک  ناگرزاب  سدنهم  شراگزومآ ، یباحـس و  هللادی  رتکد  شردپ  دـننام  .تسا 

تماهـش اب  تسا ، دـقتعم  نآ  هب  هک  ار  هچ  ره  تسا و  قداص  تسارور و  نوچ  ملئاق  مارتحا  هداعلا ، قوف  شیارب  هک  دراد  یمکحم  و 
.دیوگ یم 
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هک يریخا  هرامش  رد  .دوش  یم  هدید  اهنآ ، همه  رد  یتباث  نیعم و  طخ  اما  دوش ، یم  پاچ  ینوگانوگ  بلاطم  ادرف  ناریا  همانهام  رد 
.تسا یبلاج  هلاقم  هک  تسا  هدش  پاچ  ناهرب  هللادبع  زا  یبلاج  هلاقم  دیسر ، نم  تسد 

کمک اب  هک  ار  قّدـصم  رتکد  هب  یناشاک  هللا  تیآ  دادرم  یگتخاس 27 همان  ما ، هدرک  تبحص  شا  هرابرد  لصفم  هک  هدنـسیون ، نیا 
ار نآ  ندوب  یلعج  هدرک و  یـسررب  تسا ، هدش  لعج  هتخاس و  بالقنا ، يزوریپ  هناتـسآ  رد  یناشاک ، هللا  تیآ  دنزرف  ییاقب و  رفظم 

.تسا هدرک  تباث 

هدـش و هتـشون  روطچ  هماـن  هک  دـنک  یم  هراـشا  وا  دـنک ، یم  حرطم  ار  هیرظن  نیا  سکع  هک  هتـشون  یباـتک  یملاـس ، نسح  اـّما  س :
یعقاو رب  لاد  هک  هدرک  حرطم  دروـم  نیا  رد  مه  ار  يدانـسا  تسا و  یناـشاک  هللا  تیآ  ناـکیدزن  زا  وا  هدیـسر ، قّدـصم  هب  هنوـگچ 

.تسا همان  ندوب 

زییاپ زا  شیپ  ات  .دـش  رـشتنم  ییاقب  هتـسدوراد  فرط  زا  بالقنا و  يزوریپ  هناتـسآ  رد  همان ، نیا  هک ، نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  ج :
يارب زییاـپ 57 ، رد  اـپورا و  رد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ار  هماـن  نیا  .دوبن  ناـیم  رد  يا  هماـن  نینچ  زا  یفرح  اـج ، چـیه  رد  ، 57

.درک پاچ  راب ، نیتسخن 

هدش یسررب  زورما  رتخاب  همانزور  یناملراپ  راگنربخ  يرفس ، دمحم  هتشون  تسایـس  ملق و  مان  هب  یباتک  رد  همان  نیا  ندوب  یگتخاس 
زا ترابع  نآ  دوب و  هدـمآ  شیپ  قّدـصم  رتکد  تلود  ناـمز  رد  هک  يرگید  هنومن  هب  دراد  يا  هراـشا  هتـشون ، نیا  رد  يرفـس  .تسا 

هتشون اه  هناخترازو  هب  بابان  دارفا  يارب  ردپ ، ياضما  طخ و  اب  یناشاک ، هللا  تیآ  دنزرف  اقآدمحم ، طسوت  هک  دوب  ییاه  همان  هیصوت 
ار رگید  سک  ره  ای  ردـپ و  ياضما  طخ و  هناداتـسا ، هتـسناوت  یم  یناشاک ، ياقآ  رـسپ  هک  دـش  مولعم  یگدیـسر  زا  سپ  دـش و  یم 

.تسا هدوب  یباّلق  همان  نیا  هدنزاس  اقآ ، نیمه  هک  دنک  یم  يریگ  هجیتن  هقباس ، نیمه  هیاپ  رب  يرفس  .دنک  دیلقت 

ود هکنیا  لیلد  نیرت  مهم  و  هدروآ ، همان  نیا  ندوب  یگتخاس  يارب  لیلد  هد  وا ، .تسا  بلاج  ایوگ و  رایـسب  ناهرب  هللادبع  لیالد  هتبلا 
ًالـصا دنـشاب ، هرکاذم  يارب  یناشاک  هللا  تیآ  هدنیامن  قّدـصم ، رتکد  تقفاوم  تروص  رد  هک  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  همان  رد  هک  يرفن 

.دنا هدوبن  نارهت  رد 

هتشادن مه  ار  نارهت  هب  ندمآ  لایخ  هتشادن و  روضح  نارهت  رد  ًالصا  هدوب و  ییاقشق  لیا  رد  هک  تسا  ییاقـشق  رـصان  اهنآ ، زا  یکی 
.تسا هدوب  نادنز  رد  لبق  زور  دنچ  زا  هتشون ، هک  مه  ار  شرسپ  تسا و 

هداد ار  قّدـصم  رتـکد  نتخیوآ  راد  هب  ياوـتف  دادرم ، زا 27  لبق  هتفه  کی  هک  یناـشاک  ياـقآ  روط ، هچ  هک  تسا  راد  هدـنخ  ًالـصا 
رکشلرس هک  دسیون  یم  همان  قّدصم  رتکد  هب  الاح  تسا ،
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؟! دراد اتدوک  دصق  يدهاز ،

.دنتسه اتدوک  رکف  رد  اکیرمآ ، رابرد و  هک  هدیمهف  هدرک و  رطخ  ساسحا  هبترم  کی  یناشاک  هللا  تیآ  تسا ، نکمم  س :

تاـنق سمـش  یکم ، ییاـقب ، يدـهاز ، زا  یناـشاک  ياـقآ  اـتدوک ، زا  دـعب  زور  ود  درک ؟ رواـب  ار  نیا  هک  تسا  نکمم  روـط  هچ  ج :
، دهاش همانزور  رد  ناگدننکرادید  سکع  رادید و  نیا  حرش  .دنک  یم  ییاریذپ  ناریمش  رد  یمیرک ، یلعدان  هداز و  يرئاح  يدابآ ،

.تسا هدیسر  پاچ  هب   31/5/1332

ياضاقت یناشاک  هللا  تیآ  ترضح  زا  ریزو ، تسخن  ياقآ  دادرم ، زورید 31  عالطا ، رارق  هب  : » تسا نینچ  دهاش ، همانزور  ربخ  لصا 
يرئاح یمیرک ، یلعدان  ییاقب ، رتکد  يدابآ ، تانق  سمـش  نایاقآ  روضح  اب  ناریمـش  رد  دـش و  هتفریذـپ  هک  دـندرک  تاـقالم  تقو 

تفن هرابرد  ریزو  تسخن  زا  هللا ، تیآ  ترضح  تاقالم ، نیا  رد  .دندومن  تاقالم  یناشاک  هللا  تیآ  ترضح  اب  یکم ، نیـسح  هداز ،
یقح چـیه  نوچ  اهنآ  هب  داد و  میهاوخن  تفن  ناتـسلگنا ، هب  هجو  چـیه  هب  دـنتفگ : خـساپ  رد  ریزو  تسخن  .دـندرک  لاؤس  تمارغ  و 

(1)« .تخادرپ میهاوخن  یتمارغ  دنرادن ،

سیلگنا B.P.I و تفن  تکرش  هب  دصرد   40  ) داد سیلگنا  هب  ار  تفن  زا  مویـسرسنک 54 % دادرارق  رد  يدهاز ؛ میناد  یم  هک  نانچ 
سیلگنا هب  ینـالک  تمارغ  مه  تسا و  سیلگنا  تـفن  تکرـش  نآ  هدـمع  راد  ماهـس  هـک  لـش )»  » یـسیلگنا تکرـش  هـب  دـصرد   14

هک دسیون  یم  دنک و  یم  رشتنم  یناشاک ، يدهاز و  رگید  رادید  زا  يربخ  مه ، رهم 1332  هرامش 19  رد  ناهیک ، همانزور  .تخادرپ 
ربخ لصا  .دوش  یم  ماجنا  تاقالم  سلجم ، ناگدنیامن  زا  نت  روضح 2  اب  رفن ، ود  نیا  نیب  راب ، کی  زور  ره 15  دادرم ، زا 28  سپ 

ترـضح اب  رابکی ، زور  ره 15  دنا ، هتفرگ  میمـصت  يدهاز ، دبهپـس  ياقآ  دـیدج ، تلود  ندـمآ  راک  يور  يادـتبا  زا  : »... تسا نیا 
اب ریزو ، تسخن  ار  راهان  تفرگ و  تروص  یثلاث  درف  یـصخش  لزنم  رد  تاـقالم  نیا  رهظ  زورید  دـننک ، تاـقالم  یناـشاک  هللا  تیآ 

ياهراک يراج و  روما  نوماریپ  دنتشاد و  روضح  مه  سلجم  ناگدنیامن  زا  رفن  ود  هسلج ، نیا  رد  .دندرک  فرـص  یناشاک  هللا  تیآ 
(2)« ...تفرگ تروص  نانآ ، نیب  ییاهرظن  لدابت  یتکلمم ،

یم پاچ  ینوگانوگ  تالاقم  تالجم ، نیا  رد  متفگ  دوب ، ناریا  تایرشن  هرابرد  هک  یلصا  ثحب  هب  میدرگرب  میرذگب و  لاح  ره  هب 
اهنآ رتشیب  تسا ، مک  یلیخ  یخیرات  ياه  لیلحت  اّما  دنوش 

رویرهش 1332. لّوا  دهاش ، همانزور  - 1
رهم 1332.  19 ناهیک ، همانزور  - 2
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نم تارطاخ  باتک  هرابرد  .دوش  یم  هدید  اهنآ  رد  یسررب ، ثحب و  يدج و  تالاقم  یهاگو  دننک  یم  پاچ  يرنه  یبدا و  تالاقم 
همانهام رد  فلاخم  قفاوم و  یتالاقم  مداد ، ارنآ  حرـش  هک  هرامـش  هس  ای  ود  یکلم ، لیلخ  هراـبرد  هنیدآ و  هماـنهام  رد  هرامـش  دـنچ 

.دش پاچ  ون ، هاگن 

ار اه  تسام  دـمآ ، شیپ  نودرگ  هلجم  يارب  هک  ینایرج  زا  سپ  مه ، هنیدآ  دـش و  لیطعت  یتدـم  ون  هاگن  متفگ ، ًـالبق  هک  روطناـمه 
اه همانهام  نیا  رتشیب  یسایس  تالاقم  رد  .دوش  یم  هدید  نآ  رد  یبلاج  هلاقم  یهاگ ، طقف  تسا و  هدش  طاتحم  رایـسب  هدرک و  هسیک 
رد هتخادـنا و  هدوـت  بزح  ندرگ  هب  دادرم ، نایرج 28  هانگ  هک  دـش  یم  شـشوک  نخـس ) يایند  ون ، هاگن  هنیدآ ،  ) هتـشذگ لاس  رد 

يور زا  ای  دننز و  یم  يراک  نینچ  هب  تسد  هتسناد ، ای  اهنیا  .دنریگ  رارق  یشومارف  هیاس  رد  اتدوک ، یلصا  لماوع  یشالت  نینچ  هیاس 
ماهتا نیا  دننز ، یم  يراک  نینچ  هب  تسد  اکیرمآ ، سیلگنا و  هئربت  يارب  اهنیا ، ًاعقاو  هک  منک  مکح  مناوت  یمن  نم  .توادـع  هنیک و 
.دشاب يراک  نینچ  یلـصا  لماع  اه ،» یکلم  هجوج   » نیا ریذپان  یتشآ  هنیک  هک  منز  یم  سدح  اّما  تسا ، يا  هنادرمناوجان  گرزب و 

.دوش یم  رشتنم  همانهام  ای 60  دودح 50  نآلا  هک  میوگب  تسین  دب 

يراگن خـیرات  راک  هب  فلتخم  عضاوم  اب  هک  یناگدنـسیون  راثآ  هرابرد  ناـترظن  امـش ، یـسایس  یخیراـت ، تاـعلاطم  هب  هجوت  اـب  س :
نسح زرواشک ، نودیرف  نایزوتاک ، لثم  دنا ، هتخادرپ  ناریا  پچ  حانج  هملک  کی  رد  هدوت و  بزح  مسینومک ، مسیـسکرام ، هرابرد 

؟ تسیچ ولهاشناهج  رتکد  يا و  هماخرونا  یتوملا ، يرظن ،

جنپ راهچ  یط  رد  هک  مه  یعولط  دومحم  .تسا  هدـیناسر  ددـجم  پاچ  هب  ار  دوخ  تارطاخ  باـتک  یتارییغتاـب  ًاریخا  يا ، هماـخرونا 
يورسخریما و کباب  نایسناوآ ، ریشدرا  يردنکـسا ، جریا  ینارهت ، اباب  ناخ  هدرک ، رـشتنم  باتک ، یـس  ای  تسیب  زا  شیب  ریخا ، لاس 
! تسیچ راثآ  نیا  هرابرد  ناترظن  میدید ، نیذآ ) هب   ) هدازدامتعا زا  تارطاخ  باتک  ود  مه  ًاریخا  .دنراد  ییاه  هتشون  مه  ینموم ، رقاب 

.دنتسین خنس  کی  زا  همه  درک ، میسقت  هتسد  هس  هب  دیاب  ار  اهنیا  ج :

ینهذ ياه  هنیمز  نتخادنا  اج  يارب  یسایس  لیاسم  لیلحت  هنیمز  رد  وا  .تسا  یعالّطااب  مدآ  تساتمه ، یب  يدرف  نایزوتاک ، نویامه 
.تسین نادرگ  يور  ینز ، تمهت  يزاس و  غورد  چیه  زا  دوخ ،

ره هک  مه ، ولهاشناهج  يرظن و  نسح  .يزاس  غورد  داتسا  ود  ره  دنتـسه و  مه  هب  کیدزن  رایـسب  يا ، هماخرونا  زرواشک و  نودیرف 
ياه یگژیو  ياراد  يردنکسا ، جریا  .دنتسه  یکاواس  ود 
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نم یلو  دوب  یفیرـش  رایـسب  ناسنا  نایـسناوآ ، ریـشدرا  .تسا  کت  مه  ینارهت  اباب  ناـخ  نارگید ، زا  زیاـمتم  تسا و  شیوخ  صاـخ 
يزادرپ غورد  هقباسم  يارب  مه ، يا  هماخرونا  زرواشک و  نودیرف  .درک  مهاوخ  تبحـص  دـعب  شتارطاخ ، باتک  ياهدوبمک  هرابرد 

زا دوخ ، لّوا  تارطاـخ  رد  يا  هماـخ  دنتـشاد ، تدارا  مه  هب  تبـسن  هتـشذگ  رد  اـهنآ  دـنا ، هتـشاذگ  هقباـسم  رگیدـمه  اـب  نم ، هیلع 
تارطاخ هیلع  زرواشک ، هک  نیا  زا  دـعب  یلو  .تسا  یتبثم  درف  تسین و  يزابدـناب  مدآ  وا  هک  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  عاـفد  زرواـشک 

یم لطاب  ار  زرواشک  ياهاعدا  دـهد ، یم  يزاب  هّقح  ییوگ و  غرود  تبـسن  يا  هماخ  هب  دـنک و  یم  هبحاصم  يرکاـش  اـب  يا ، هماـخ 
همه زا  رت  هناحیقو  هک  ناقهد  دمحا  لتق  رد  نتـشاد  تسد  هب  يرونایک  ندرک  مهتم  هرابرد  ار  وا  يزاس  غورد  زا  يا  هنومن  درامش و 
دنک یمن  هتـشون  نیا  زا  يدای  اهنت ، هن  هدش و  نامیـشپ  شباتک ، مود  پاچ  رد  اّما  .دهد  یم  هئارا  دنـس  اب  تسا ، شرگید  ياه  غورد 

باتک زا  دراد ، هراشا  ناقهد  دـمحا  لتق  رد  يرونایک )  ) نم تلاـخد  مدـع  هب  هک  ار  باـتک  لّوا  پاـچ  تارطاـخ  زا  شخب  نآ  هکلب 
! تسا هدش  هداد  وا  هب  یسک  هچ  بناج  زا  روتسد  نیا  مناد  یمن  هک  دنک  یم  فذح  دوخ ،

تارطاخ رب  هک  ینالوط  رایسب  همدقم  رد  وا  .مسانش  یم  شیاه ، هتشون  لالخ  زا  نم  ار  درف  نیا  نایزوتاک ، نویامه  هب  میسر  یم  دعب 
هک دنک  یفرعم  یـسک  ناونع  هب  ار  وا  دزاسب و  تب ، کی  یکلم ، لیلخ  زا  ات  تسا  هدرک  شالت  اهتنا ، ات  ادتبا  زا  هتـشون ، یکلم  لیلخ 

مدرک تبحص  هراب ، نیا  رد  ًالبق  نم  هک  تسا  هدوب  تسرد  شیاه  ینیب  شیپ  مامت  هتشادن و  شا  یگدنز  رد  یهابتشا  نیرت  کچوک 
.متفگ ار  وا  تالمج  نیع  و 

هعلاطم هدرک ، یم  یگدنز  ناتسلگنا  رد  یگلاس ، ای 20  زا 18  ینعی  یناوج ، زا  هک  بانج ، نیا  هتشذگ  یگدنز  هرابرد  هک  تسین  دب 
هرابرد نم  دریگ ، تروص  یلماک  دقن  یسررب و  تردق  دربن  قدصم و  باتک  هژیو  هب  شیاه ، هتـشون  اب  هطبار  رد  دیایب و  لمع  هب  يا 

.درک مهاوخ  تبحص  رتشیب  ًادعب  وا ، ياه  هتشون 

هداد تسد  هب  يردنکـسا ، جریا  اهنآ ، زا  رتهب  و  اهنآ ، دوخ  ار  یبایزرا  نیرتهب  زرواشک ، نودـیرف  يا و  هماخرونا  ياه  باتک  هرابرد 
.تسا

دـش صخـشم  هکنآ  زا  دعب  یتاراشتنا  نیا  هک  دـش  رـشتنم  هتفه  رـشن  طسوت  ات 64  لاس 63  زا  دـلج ، رد 3  يا  هماـخرونا  تارطاـخ 
.دش لیطعت  یمالسا  يروهمج  تاماقم  طسوت  دنراد ، رارق  نآ  رس  تشپ  رد  اه  ییاکیرمآ 

هداد رارق  دوخ  هنادرمناوجان  تالمح  دروم  ار  نم  شخبماک و  همه ، زا  شیب  وا ، اهباتک ، نیا  رد 
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.تسا هدرک  يزات  هکی  میرادن  ار  وا  هب  ییوگخساپ  ناکما  ام  زا  مادکچیه  هکنیا  زا  نانیمطا  اب  تسا و 

تسد زا  مرگید ، ياه  هتـشون  زا  يرایـسب  اب  هارمه  هنافـسأتم  هک  متـشون  نآ  رب  یلـصفم  دقن  مدید و  ار  باتک  نیا  لاـس 64 ، رد  نم 
.تفر

دوب و ناریا  هدوت  بزح  وضع  هک  ینارود  رد  هچ  .تسا  هدز  اـج  یـسایس  درف  نیرت  هتـسجرب  ناونع  هب  ار  شدوخ  هتـشون ، نیا  رد  وا ،
، دیدج پاچ  رد  دـنا ! هدـش  یـشومارف  راچد  دادرم ، زا 28  سپ  نارود  هراـبرد  ناـشیا  اـّما  .دادرم  ات 28  باعـشنا  زا  سپ  ناـمز  هچ 

.تسا هدوزفا  نآ  هب  ار  یبلاطم  هدرک و  فذح  ار  لّوا  پاچ  ياه  هتشون  زا  یضعب 

ياهداریا دانـسا ، رب  هیکت  اب  ناوت  یم  وا  ياهاعدا  رتشیب  هب  ًاـبیرقت  هک  ارچ  .تشون  مجح  ناـمه  اـب  یباـتک  دـیاب  وا  باـتک  دـقن  يارب 
یبلاطم وا  باتک  هرابرد  مه  ینارگید  .دنک  یم  هیکت  هتـشاد  هدوت  بزح  رد  هک  یمهم  شقن  رب  دح ، زا  شیب  وا  ًالثم  .تفرگ  يّدـج 

بزح وضع  ًالـصا  لّوا ، هرگنک  ات  وا ، .تشادـن  بزح  رد  یماقم  چـیه  وا ، هک  یلاح  رد  .دـنا  هدرک  رارکت  ار  وا  ياعدا  نیا  هتـشون و 
.دش باختنا  هتیمک ، نیا  وضع  ناونع  هب  یتلایا  هتیمک  تاباختنا  رد  باعشنا ، زا  شیپ  یهام  دنچ  اهنت  دوبن و 

؟ دوب يربط  دح  رد  يروئت  لیاسم  رد  يا  هماخرونا  هک  دنیوگ  یم  ارچ  سپ  س :

.دنیوگ یم  هک  ییاهنآ  ندرگ  ج :

هک نیا  يارب  .دناد  یم  ناهج  رد  مسیـسکرام  نیدقتنم  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناریا و  تسیـسکرام  نیرت  گرزب  ار  شدوخ  يا  هماخ 
: تسا هتشون 

.دشاب هتشاد  لماک  ییانشآ  مسیسکرام  اب  دیاب  دنک ، داقتنا  سکرام ، زا  دهاوخ  یم  هک  یسک 

نیا خـساپ  نارگید  مراذـگ  یم  منز و  یمن  یفرح  اـعدا  نیا  هراـبرد  تسا ، دودـحم  رـصتخم و  مسیـسکرام  زا  متاـعالطا  نوچ  نم ،
! دنهدب ار  وا  ياعدا 

وـضع هک  دـید  یم  نیا  زا  رتالاب  ار  شدوخ  ینعی  .دوب  هدـشن  بزح  وضع  ًالـصا  لاس 1323  ات  هک  متفگ  مه  وا  یبزح  ماـقم  هراـبرد 
رد دوب ، هدروخ  مسق  نادـنز  رد  یکلم  ما ، هتفگ  متارطاـخ  رد  هک  روطناـمه  .دـش  بزح  وضع  وا  زا  رتدوز  یکلم ، هتبلا  دوش ! بزح 

نارود زاغآ  مهدراهچ و  سلجم  تاباختنا  زا  سپ  اّما  .دوشن  وضع  دنـشاب ، نآ  يربهر  رد  يدزی  يردنکـسا و  جریا  لاثما  هک  یبزح 
.دوب مه  بزح  یعقاو  نادرگ  هیزعت  هکلب  دش  بزح  وضع  طقف  هن  ترازو ، سلجم و  یگدنیامن 

رد دوب ، يرذآ  رگید  یمین  یسراف و  نآ  زا  یمین  هک  ناجیابرذآ ، ون  هار  همانزور  س :
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یم ینارنخس  زیربت  رد  تفر و  یم  ناجیابرذآ  هب  بترم  یکلم ، لیلخ  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، هتشون  یبلاطم  يرو ، هشیپ  هرود  نامه 
.درک یم  عافد  هدوت ، بزح  ناجیابرذآ و  تارکومد  هقرف  زا  مه  شیاه  ینارنخس  رد  دوب ، يرذآ  یکلم  دوخ  نوچ  .درک 

هب تدوج  اب  هارمه  تارکومد ، هقرف  تیلاّـعف  زاـغآ  زا  شیپ  ار ، وا  .تفرن  ناـجیابرذآ  هب  ًالـصا  هقرف ، لیکـشت  زا  سپ  یکلم ، هن ، ج :
ًادعب تسا  نکمم  ار ، هقرف  زا  دـیئأت  .دـنک  هار  هب  ور  دوب ، هتفـشآ  یلیخ  هک  هقطنم  نآ  رد  ار  بزح  ياهراک  ات  دنداتـسرف  ناجیابرذآ 

.دشاب هدرک 

هدامآ ار  هقرف  لیکـشت  هنیمز  هک  ار  یناسک  تشاد  دصق  یکلم ، نوچ  .دنداتـسرف  نارهت  هب  ار  تدوج  وا و  هقرف ، لیکـشت  هناتـسآ  رد 
هقرف لیکشت  ددصرد  هتسهآ  هتسهآ  هک  تشاد  ار  ییاهنامه  نتشاذگ  رانک  دصق  هیفـصت ، ناونع  هب  ینعی  .دراذگب  رانک  دندرک ، یم 

.دوبن زیربت  رد  يرو  هشیپ  زونه  نامز ، نآ  رد  .دندرک  شدیعبت  اه ، يوروش  مه ، ّتلع  نیمه  هب  .دندوب 

؟ دوبن اجنآ  رد  يرو  هشیپ  دوب ، ناجیابرذآ  رد  یکلم  لیلخ  یتقو  س :

وا نتفر  یکلم و  عوضوم  میرذگب ، .تفر  ناجیابرذآ  هب  نارهت ، هب  تدوج  نیـسح  یکلم و  لیلخ  ندـمآ  زا  دـعب  يرو ، هشیپ  هن ، ج :
میدرگرب دیهدب  هزاجا  .میدرک  یم  تبحص  يا  هماخرونا  هرابرد  میتشاد  دناشک ، يرگید  ياج  هب  ار  ام  یلـصا  ثحب  ناجیابرذآ ، هب 

.یلصا ثحب  هب 

مه اب  يروط  نیا  يربهر ، هاگتسد  رد  ام  هک  تسا  هتفگ  اهراب  دناد ، یم  همه  زا  رتالاب  ار  شدوخ  يا  هماخ  هک  متفگ  یم  متـشاد  هلب ،
يوروش داهنشیپ  در  زا  سپ  ایوگ  هک  تسا  نیا  وا  ياهاعدا  زا  یکی  ًالثم  الاب ، عضوم  زا  همه  اه ، تبحص  نیا  زا  میدرک و  یم  ثحب 

هلمح فلاخم  هک  هدوب  وا  اهنت  قّدصم ، رتکد  يداهنشیپ  حرط  دروم  رد  و  لامش ، تفن  زا  يرادرب  هرهب  طلتخم  تکرش  لیکشت  يارب 
رد هک  نیا  هراـبرد  نینچمه  يا ، هماـخ  .تسین  رتشیب  غورد  کـی  وا ، ياـهاعّدا  هیقب  لـثم  مه  اـعّدا  نیا  .تسا  هدوب  قّدـصم  رتکد  هب 

يردنکـسا جریا  مینیبب ، الاح  .دـسیون  یمن  مه  هملک  کی  تفگ  سیلپ  هب  ار  یّمهم  بلاطم  هچ  داد و  ول »  » ار یناسک  هچ  ییوجزاـب ،
: تسا تفگ  هچ  وا  هرابرد  يورسخ ، ریما  کباب  اب  وگو  تفگ  رد 

مسیسکرام دروم  رد  یتاعالطا  ینابرهش ، سیلپ و  عقوم ، نآ  رد  هک  میدوب  هدرک  یـسررب  قیقحت و  میتسناد و  یم  ام  يردنکـسا : ... 
هّلجم بلاطم  رد  اذل  دنتـشادن و  یـسایس  تاعالطا  هیاپ ، نود  رومأم  کی  هزادنا  هب  نارگید ، يرایدنفـسا و  ریـشناوج و  ًالثم  درادـن ،

هب ار  ایند  هّلجم  بلاطم  عوضوم  يا ، هماخرونا  رگا  طیارـش  نیا  رد  .دـندید  یمن  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  ناـشهجوت  هک  يزیچ  اـیند ،
.دش یمن  بلطم  هّجوتم  مه  سیلپ  داد ، یمن  ول  سیلپ 
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، هّلجم هرابرد  تاقیقحت  هک  دوب  نآ  زا  دعب  .تسا  یتسیسکرام  شیاوتحم  هّلجم ، نیا  هک  دوب  هداد  حیـضوت  اه  یئوجزاب  رد  يا  هماخ 
.دوش یم  حرطم  نآ ، رد  هنایفخم  تروص  هب  یتسیسکرام  بلاطم  تسا و  یتسیسکرام  هّلجم ، نیا  هک  دندیمهف  دش و  عورش 

...دشک یم  بآ  زامناج  روط ، نیا  هدید و  یلاخ  ار  نادیم  الاح  هک  تسا  يا  هماخ  ياهراکهاش  زا  نیا ، کباب :

نیمه زا  يرگید  ياج  رد  يردنکـسا ، جریا  هتبلا  دنراد ، يرظن  هچ  يا  هماخ  هرابرد  کباب ، مه  يردنکـسا و  جریا  مه  هک  دینیب  یم 
: دهد یم  رظن  نینچ  يا  هماخرونا  باتک  دروم  رد  هدش ، رشتنم  کباب  اب  وگو  تفگ  تروص  هب  هک  شتارطاخ  باتک 

.درک کیکفت  ار ، نآ  بلاطم  دیاب  هک  مدقتعم  هن ، ای  دراد  ّتیدنس  هک  يا  هماخ  باتک  هب  عجار  يردنکسا :

یم اعّدا  وا  .تسا  يزادرپ  ناتساد  دراد ، يا  هدوتدض  یتاغیلبت  هبنج  هک  نآ ، مّود  تمسق  اّما  تسا  ینیع  يدودح ، ات  نآ  لّوا  تمسق 
ناونع هب  هدوبن و  بزح  وضع  لّوا ، هرگنک  اـت  باـتک ، نیمه  رد  شدوخ  فارتعا  قبط  هکیلاـح  رد  هدوب ، هدوت  بزح  ربـهر  هک  دـنک 

.تسا هتشاد  روضح  هرگنک  رد  یچاشامت ،

چیه رد  دوبن ، يربهر  هاگتـسد  وضع  دیدرگ ، هرگنک  لیکـشت  هب  یهتنم  هک  ات 1323  لاس 1320  زا  ناشیا  فارتعا ، نیمه  ساـسا  رب 
؟ هدوب بزح  يربهر  ناگرا  مادک  وضع  دیوگب  هدرکن  تأرج  مه ، باتک  ياجک 

غورد مدآ  يا ، هماـخ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  رطاـخ ، نیمه  هب  اـجک ؟ وضع  رواـشم ، وضع  يزکرم ، هتیمک  ییارجا ، تئیه  وـضع 
بزح لّوا  هجرد  ناربهر  زا  وا  هک  دـنیوگ  یم  دـقن ، هکـس  ناونع  هب  مه  نارگید  دـنک و  بلاق  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  تسا  ییوگ 

...تسا هدوب  هدوت 

یغیلبت بلاطم  يرادقم  اه ، يروحمدوخ  زا  رظنفرـص  شباتک ، مّود  دلج  رد  هنوگرامیب ، يدنـسپدوخ  نآ  اب  هقباس و  نآ  اب  مدآ ، نیا 
.تسا هتشون  دصق  نیمه  هب  ًالصا  ار  دوخ  باتک  ایوگ  هدرک و  فیدر  هدوت ، بزح  هیلع  هژیو  هب 

نیمأت وا  یگدنز  هک  نیا  يارب  ام ، .تسا  کحـضم  ًاعقاو  دوش ، دادـملق  بزح  يربهر  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  ناشیا  هک ، نیا  یلو 
.دنک راک  اجنآ  رد  ات  میدروآ  ربهر  همانزور  هب  ار  وا  اقفر ، تقفاوم  اب  دوبن ، بزح  وضع  هک  نآ  دوجو  اب  دوش ،

فرح يروط  شباتک ، رد  الاح  .درک  یم  راک  تفرگ و  یم  قوقح  مه  ناموت  دصکی  یهام  ایوگ 
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(1) .تسین شیب  یغورد  شا  همه  هک  هدوب ! وا  رظنریز  ربهر ، همانزور  همه  راگنا ، هک  دنز  یم 

، تسا هجوت  بلاج  هک  دراد  يا  هماخ  ةرابرد  يرگید  بلاطم  شدوخ ، تارطاخ  باتک  نیمه  زا  يرگید  ياـج  رد  يردنکـسا  جریا 
، هتشون یکشک  هدوبن ، نایرج  رد  شدوخ  ًالصا  درادن ، عالطا  هدش ، هتشون  بزح  ناسـسؤم  ءزج  وا  مسا  هک  يا  هماخ  : » دیوگ یم  وا 
ار شدوخ  ـالاح  .دوب  يا  هماـخ  نیمه ، هداد ، ول »  » ار صاخـشا  همه ، زا  شیب  هک  یـسک  شخبماـک ، زا  دـعب  هدوـبن ، یچیه  ًالـصا  وا 

هلمجزا .هداد  ول  ار  نایوجـشناد  ناناوج و  نیا  زا  يدایز  هدـع  شدوخ ، وا  .تسا  هدوب  هزنم  ًالماک  راـگنا  هک  دـهد  یم  ناـشن  يروط 
(2)« ...تسا هداد  ول  وا  ار ، رگید  يا  هدع  ولهاشناهج و  يربط ،

؟ هن ای  تشاد  روضح  اه  يوروش  فرط  زا  مه  يا  هدنیامن  هدوت ، بزح  سیسات  رد  س :

، تسین تسرد  اعدا  نیا  هک  یتروص  رد  ما ، هدرک  دییأت  ار  يا  هماخ  هتفگ  نیا  مه ، يرونایک )  ) نم ایوگ  هک  هدرک  اعدا  يا  هماخ  ج :
.تسا نینچ  تارطاخ ، باتک  رد  نم  هتفگ 

؟ تسا هدوب  فوا  یلع  بزح ، ناسّسؤم  هسلج  ةدننک  توعد  هکدنیوگ  یم  س :

رد فوا  یلع  هک  تسا  هتفگ  یسک  اهنت ، دشاب ، فوا  یلع  هدننک ، توعد  هک  ما  هدینشن  نم  .دوب  هدرکن  توعد  ار  سک  چیه  وا ، ج :
(3) .دشاب هدننک  توعد  هکنیا  هن  دوب ، هتخانشان  هدع  کی  يارب  وا  تسا ، هدرک  تکرش  بزح ، سیسأت  لّوا  هسلج 

اب دوخ  لّـصفم  يوگو  تفگ  رد  هک  تسا  روآ  تریح  یلو  تسا ، هدرک  ییوـگ  غورد  هب  مهتم  ارم  اّـعدا ، نیا  یپ  رد  يورـسخریما ،
يا هماـخ  نآ  رد  و  تسا ، هتفرگ  تروص  يا  هماـخ  تارطاـخ  لّوا  پاـچ  راـشتنا  زا  دـعب  هک  بزح ، سیـسأت  ناـیرج  رد  يردنکـسا 
دننک یمن  لاؤس  يردنکسا  زا  زگره  يورسخریما ، رونرذآ و  تسا ، هتـشون  بزح ، ناسـسؤم  هسلج  رد  ار  فوا  یلع  متـسر  تکرش 

بجعت نم  تسا و  هدـماین  يردنکـسا  تارطاخ  باتک  رد  یبلطم  هراب  نیا  رد  طلغ ؟ اـی  تسا  تسرد  يا ، هماـخ  فرح  نیا  اـیآ  هک 
لامتحا دوش  یمن  ایآ  .دنا  هدرکن  يردنکسا  زا  یلاؤس  مادکچیه  هدش ، رشتنم  هک  یمهم  نیا  هب  يا  هلئـسم  ةرابرد  روطچ ، هک  منکیم 

هماخرونا رادخاش  ياهغورد  ةرابرد  اّما  دنا ؟ هدرکن  پاچ  ارنآ  اهنیا  اّما  هداد ، باوج  مه  يردنکـسا  دنا و  هدرک  لاؤس  اهنآ ، هک  داد 
هدرک طوبرم  يوروش  شخبماک و  يرونایک ، هب  هداتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  ار  هچ  ره  وا  هک  میوگب  تسین  دب  يا ،

صص 450 و 451. ، 1372 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
ص 646. نامه ، - 2

ص 78. ، 1371 تاعالطا ، نارهت ، يرونایک ، تارطاخ  يرونایک ، نیدلارون  - 3
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.تسا

؟ تسا هدوب  یعوضوم  هچ  رب  رتشیب  شخبماک ، يا و  هماخ  تیساسح  س :

دنمقالع وا  هب  مه  یتدم  متفر ، یم  نیئاپ  الاب و  نم ، هتشون : .تسا  هدرک  تیامح  شخبماک  زا  دراوم  مامت  رد  هک  هتـشون  شدوخ  ج :
ناتساد کی  دسیون و  یم  یحرـش  شخبماک ، تایـصوصخ  زا  هیلوا ، تاحفـص  رد  یتح  يا  هماخ  ...متـشاذگیم  مارتحا  وا  هب  مدوب و 

هماخ یکلم و  رظن  هب  نوچ  .دوش  یم  عورـش  اهنآ  يوروشدض  تموصخ  ناجیابرذآ ، تسکـش  نایرج  زا  سپ  اّما  دنک ، یم  لقن  مه 
ناشیارب يوروش ، زیچ  همه  دنتـشاد و  داقتعا  اـه ، يوروش  هب  دـصرددص  هک  دـندوب  يرفن  ود  نایـسناوآ ، ریـشدرا  شخبماـک و  يا ،

.دوش یم  عورش  نانآ  يزوت  هنیک  دنسر  یم  هک  اجنیا  هب  .دوب  بوخ 

، دریگیم الاب  ثحب  مراهچ ، مونلپ  رد  ایوگ  دـسیون : یم  دـنک و  یم  مهرـس  رادـخاش  غورد  کی  زاـب  شخبماـک ، دروم  رد  يا  هماـخ 
ام نیرومأم  میراد و  راـیتخا  رد  ار  رفن  ياه 53  هدنورپ  همه  ام  دیوگ : یم  دیآ و  یم  هسلج  هب  هدـنورپ  لغب  کی  اب  يوروش  ةدـنیامن 
زا یکی  هک  دروآ  یم  مه  لاثم  دهاش  ود  یکی  .تسین  دراو  شخبماک  هب  يداریا  هنوگ  چیه  دـنا و  هدروآ  ناریا  زا  ار  اه  هدـنورپ  نیا 
هللا تیانع  يرظن و  نسح  باتک  مود  پاچ  رد  اّما  دروآ ، یمن  باتک  لّوا  پاـچ  رد  ار  رگید  دارفا  ماـن  .تسا  نیئار  لیعامـسا  اـهنآ ،
مه لغـش  هدـمآ و  ناریا  هب  هداد و  نت  كاواـس  اضردـمحم و  هاگتـسد  هب  ود  ره  يرخآ ، رفن  ود  نیا  هـک  .دـنک  یم  یفرعم  ار  اـضر 

.تسا غورد  ساسا ، زا  ارجام ، نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  .دنتفرگ 

هب ار  وا  دنتـساوخ  یمن  شناتـسود ، يردنکـسا و  تـشگرب ، ناریا  هـب  لاـس 1321  رد  شخبماـک ، یتقو  هک  تسا  نیا  ارجاـم  لـصا 
نرتنیمک اب  شخبماک  هک  دنداد  عالطا  اهنآ  هب  نرتنیمک ، فرط  زا  نایـسناوآ  ریـشدرا  اتـسور و  هک  نیا  ات  .دـنریذپب  بزح ، تیوضع 

.دش هتفریذپ  هک  دوب  نآ  زا  دعب  .تسا  هدش  هئربت  اجنآ  رد  هتفرگ و  سامت 

هب هک  دوـب  یعدـم  تشگرب و  ناریا  هب  شخبماـک  بزح ، لیکـشت  زا  دـعب  لاـسکی  ًاـبیرقت  تسا ...« : نینچ  يردنکـسا ، هـتفگ  نـیع 
حرطم بزح ، رد  تیوضع  يارب  ار  وا  يروتادیدناک  یتقو  .تسا  هدش  هئربت  هداد و  حیـضوت  اهنآ  هب  ار  مزال  بلاطم  هتفر و  نرتنیمک 

رفن ود  اّما  دعب ، دوش و  همکاحم  دـیاب  لّوا  مدآ ، نیا  هک  میدروآ  راشف  یمارهب  دـمحم  رتکد  اب  هارمه  مدرک و  تفلاخم  نم ، دـندرک ،
یم هک  دندوب  نایسناوآ  ریـشدرا  اتـسور و  اضر  اهنآ ، هک  دنتـشاد  دایز  ریثأت  يزکرم ، هتیمک  هب  شخبماک  ندنالوبق  دروم  رد  اقفر  زا 

هک ناونع  نیا  هب  اتسور ، ریشدرا و  هک  دیآ  یم  مدای  .تسا  هدش  هئربت  نرتنیمک ، رد  وا  دنتفگ 
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(1)« ...دنریذپب ار  وا  تیوضع  ات  دندرک  یضار  ار  يزکرم  هتیمک  ياضعا  رگید  هدرک ، شرافس  نرتنیمک 

.درک هراشا  دوعسم  دمحم  لتق  عوضوم  هب  ناوت  یم  يا  هماخ  رگید  ياه  غورد  دروم  رد  اّما  و 

ار يراک  چیه  يرونایک ، نوچ  تسا و  هتشاد  تلاخد  ًامتح  يرونایک  هداد ، يور  ناریا  رد  هک  یسایس  لتق  رهرد  يا ، هماخ  ياعدا  هب 
ارچ .دنتـشاد  تلاخد  دوعـسم  گرم  رد  ًامتح  اهنآ  هدرک و  راک  اهیوروش  رظن  اب  ًامتح  سپ  هداد ، یمن  ماجنا  اـه  يوروش  رظن  نودـب 
دوش رشتنم  دوب  رارق  دوعسم  دمحم  لتق  زور  يادرف  هک  همانزور  هدنیآ  هرامـش  رد  هک  دوب  هتـشون  شا  همانزور  رد  ناقهد ، دمحا  هک 

...دسیون یم  اه  يوروش  هیلع  یلاجنج  بلطم  کی  دوعسم ،

یم دنشکب ، مدآ  دنتساوخ  یم  يوروشدض ، هلاقم  کی  نتشون  رطاخ  هب  اه  يوروش  رگا  .تسا  راد  هدنخ  یلیخ  يا  هماخ  فرح  نیا 
.دنتشک یم  ایند  رد  ار  رفن  دون  ای  داتشه و  يزور  لقادح  درس ، گنج  نارود  رد  یتسیاب 

رتشیب هکلب  س :

.دسیونن يوروش  ةرابرد  بیرغ  بیجع و  تالاقم  هک  تشاد  دوجو  يوروش  نمشد  ياهروشک  رد  يا  همانزور  رتمک  نوچ  هلب ، ج :

نارگید زا  یمک  تسد  نم  هب  تبـسن  يزوت  هنیک  رد  هک  يورـسخریما  یتـح  هک  سب  نیمه  ماـهتا ، نیا  ندوـب  ساـسا  هیاـپ و  یب  رد 
: دسیون یم  دروم  نیا  رد  دریذپ و  یمن  ار  ماهتا  نیا  وا  .درادهگن  رود  ار  دوخ  اه  ینز  تمهت  هنوگنیا  زا  تسا  هدیشوک  و  درادن ،

.دراد تـقیقح  دوعـسم ، دـمحم  رورت  زا  هدوـت  بزح  وا و  یعـالطا  یب  دروـم  رد  يروناـیک  ياـقآ  هـتفگ  هـک  مرواـب  نـیا  رب  نـم  ... 
هتیمک  » رد یساّبع ، طسوت  تسا ، هداد  حرش  هبزور ، ورـسخ  هک  هنوگ  نامه  رورت ، نیا  هتـشادن و  شقن  رورت  نیا  رد  ًاعقاو  يرونایک ،

.تفرگ تروص  دوب ، هدرک  هطبار  عطق  بزح  اب  هک  یمایا  رد  مه  نآ  هبزور ، ورسخ  يربهر  تحت  و  رورت »

.تسا هبزور  ورسخ  تیاور  دییأت  ساسا ، رد  دراد ، هک  ییاه  ضقانت  دوجو  اب  یسابع ، تافارتعا 

.دـنک یم  دـییأت  ار  نآ  مه ، دنتـشاد  روضح  مراـهچ  مونلپ  رد  دـندوب و  ترجاـهم  رد  هک  رورت » هتیمک   » صاخـشا زا  یخرب  یهاوـگ 
؟ هن ای  هتشاد  سامت  ییاج ، ای  یسک  اب  ًاصخش  هبزور ، ایآ  هک  دنتسناد  یمن  اهنآ  یهتنم 

(2) .دور یم  نیب  زا  دهد ، یم  شیاه  یئوجزاب  نایرج  رد  هبزور ، ًادعب ، هک  یتاحیضوت  اب  ماهبا ، نیا 

 . صص 79 و 80 يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
یتاقیقحت هسـسؤم  يراکمه  اـب  يروناـیک ،) تارطاـخ  رب  يدـقن   ) ناریا هدوت  بزح  شقن  هب  نورد  زا  رظن  يورـسخریما ، کـباب  - 2

ص 31. ، 1375 تاعالطا ، نارهت ، هاگدید ، یتاراشتنا 
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پاچ رد  وا ، .تسا  ناقهد  دـمحا  رورت  رد  تلاـخد  هب  ناریا  هدوت  بزح  ندرک  مهتم  يا ، هماـخرونا  يزاـس  غورد  نیرت  هنامرـش  یب 
بزح و هعومجم  اّما  .دـنک  یم  در  مکحم ، لیالد  اب  لـتق ، رد  يروناـیک  تلاـخد  رب  لاد  ار  زرواـشک  ماـهتا  شتارطاـخ ، باـتک  لّوا 

.دنک یم  مهتم  دروم  نیا  رد  ار  يوروش 

شباتک رد  يا  هماخ  ترابع  نیع  تسا ، هدرک  مهّتم  يزاس ، هدنورپ  هب  ار  زرواشک  اراکـشآ ، یعّدم ، هب  خـساپ  باتکرد  رگید  راب  وا 
یم ورگ  ار  دوخ  تفارـش » تیثیح و   » يراکـشآ تیعقاو  نینچ  بیذکت  يارب  هک  دشاب  كاب  یب  دـیاب  یلیلخ  رتکد  ياقآ  : » تسا نیا 
لتق نداد  تبسن  يارب  دوخ  دراذگ  یم  ورگ  ملسم  ياه  تیعقاو  يارب  ار  دوخ  تفارـش  هنوگنیا  هک  زرواشک  رتکد  ياقآ  اّما  دراذگ .»

ریذپانراکنا مهم و  لئالد  نم  هک  تسا  هدرک  لقن  موحرم  يدابق  ناوتـس  لوق  زا  ار  یئارجام  يرونایک  رتکد  شبیقر  هب  ناقهد  دـمحا 
زونه باتک  نیا  شراگن  ماـگنه  رد  منک  فارتعا  دـیاب  نکیل  اتدوک ص 225 227 ) ات  باعـشنا  زا   ) ما هدرک  تباـث  ارنآ  ندوب  غورد 

يا هدش  نارابریت  ناوج  رسفا  لوق  زا  ار  یناتساد  نینچ  مدرک  یمن  روصت  متـشاد و  زرواشک  رتکد  ياقآ  هب  تبـسن  یئاجیب  نظ  نسح 
.دشاب هدرک  لعج  رسفا  نآ  دوخ  ار  ناتساد  نیا  هک  متشاذگ  نیا  رب  ار  انبم  اذل  دشاب ، هدرک  لعج 

دوب هدرک  اعدا  زرواشک  رتکد  نوچ  داد و  تسد  قباس ) یئافـش  دمحا  درگرـس   ) یئافـش دمحا  روسفورپ  اب  یتاقالم  هتـشذگ  لاس  اما 
هراـب نیا  رد  دـهاش  ناوـنع  هب  زین  وا  زا  هک  درک  راداو  ارم  يواـکجنک  تسا ، هداد  حرـش  يو  روـضح  رد  ار  ناتـساد  نیا  يداـبق  هـک 

.منک قیقحت 

.دشاب هتفر  زرواشک  رتکد  لزنم  هب  وکسم  رد  درادن  دای  هب  تفگ : درک و  یعالطا  یب  راهظا  نایرج  نیا  زا  یلک  هب  یئافش  روسفورپ 

، ارس باتک  تاراشتنا   ) يوروش رد  یگدنز  لاس  تفه  یس و  ناسارخ و  نارسفا  مایق  مان  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یئافش  روسفورپ  ياقآ 
.تسا هتسیز  یم  ناجیابرذآ  يروهمج  رد  هشیمه  يوروش  رد  دوخ  تماقا  تدم  مامت  رد  هک  تسا  هتشون  ًاحیرص  زین  ( 1366

وا زا  دـیاب  لاح  تسا  هدرک  لعج  هانگیب  هراـچیب و  يداـبق  لوق  زا  ار  ناتـساد  نیا  زرواـشک  رتکد  ياـقآ  هک  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب 
نارابریت رسفا  نآ  لوق  زا  هچ  يارب  ار  غورد  نیا  امش  دیسرپ :
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؟(1) يرونایک رتکد  هب  تبسن  هنیرید  ۀنیک  تلع  هب  ای  يولهپ ؟ میژر  دنیاشوخ  يارب  دیدرک ؟ لعج  هدش 

اب ًامتح  مهنآ  .تسا  هتـشک  هدوت  بزح  ار  ناقهد  دـمحا  هک  دـسیون  یم   (2)، يا هحفـص  هد  لصفم  هلاقم  کی  رد  دوجو ، نیا  اب  اـما 
! يوروش روتسد 

تروص هدوب ، نآ  لوئـسم  يرونایک ، هدـناشن  تسد  نتورف ، رتکد  هک  بزح  تاـعالّطا  هبعـش  هسیـسد  هب  لـتق  نیا  هک  دـیوگ  یم  وا 
رد نوچ  ارچ ؟ الاح  دـشکب ... ! ار  ناقهد  دـمحا  هک  دـنا  هتـساوخ  وا  زا  هتـشاد ، هطبار  اه  يوروش  اب  نوچ  مه  نتورف  و  تسا ! هتفرگ 

تـسد ناقهد ، دـمحا  لتق  رد  ارآ  مزر  هدـمآ ، نآ  رد  هک  دـش  پاچ  بزح  یفخم  همانزور  رد  يا  هلاـقم  ناـقهد ، دـمحا  لـتق  دروم 
! تسا هتشاد 

! تسا هدوب  شخبماک  ، مه ارجام  طساو  هقلح  هتشاد و  هطبار  ارآ ، مزر  اب  هدوت  بزح  هک  دنک  یم  اعّدا  هدش و  یجیگ  راچد  يا  هماخ 
اّما تسا ! هتـشاد  هطبار  ارآ ، مزر  اب  يرونایک  هکدیوگ  یم  یتح  دنز و  یم  ار  اه  فرح  نیا  یکردم  دنـس و  هنوگچیه  نودب  هتبلا  ... 

دمحا لتق  لوئـسم  ار  ارآ  مزر  هتـشاد ، هطبار  ارآ  مزر  اب  همه  نیا  هک  يا  هدوت  بزح  روطچ  هک  دـنک  ّلـح  ار  هلئـسم  نیا  دـناوت  یمن 
نیا یتسار ، هب  دـشاب ! هدـش  هتـشون  ارآ  مزر  دوخ  تقفاوم  اب  یتسیاب  هلاقم  نیا  ًالامتحا  هک  دـیوگ  یم  سپ  دـنک ! یم  یفرعم  ناقهد 

ةدـمع لماع  هدوب ، يریزو  تسخن  هناتـسآ  رد  هک  ار  وا  هدوت ، بزح  هک  دـنکب  تقفاوم  شدوخ  ارآ  مزر  هک  تسین  روآ  هدـنخ  اعدا 
؟ دنکب یفرعم  ناقهد  دمحا  لتق 

ار هلاقم  نیا  هدوت ، بزح  هک  نیمه  دـیوگ : یم  ًالثم  .تسا  نیمه  دـنک ، یم  دراو  هک  ییاه  ماهتا  ماـمت  رد  يا  هماـخ  لالدتـسا  ةویش 
! تسا هتشک  ار  ناقهد  دمحا  هدوت  بزح  میئوگب  هک  تسا  نآ  يارب  لیلد  نیرتهب  هتشون ،

نودـیرف ینعی  نز » ماهتا   » ياه هرهچ  نیا  درادـن ، ربخ  نآ  زا  یـسک  نونکات  هک  يدنـس  ساـسارب  ناـقهد ، دـمحا  لـتق  ةراـبرد  هتبلا 
.درک مهاوخ  اوسر  ار ، يا  هماخرونا  زرواشک و 

؟ دش یتالیکشت  ای  بزح  دراو  بالقنا ، زا  دعب  نارود  رد  يا ، هماخرونا  س :

بزح دراو  هک  دناد  یم  نیا  زا  رتالاب  ار  دوخ  وا  .تفر  یمن  وا  لابند  هب  یـسک  دهدب ؟ لیکـشت  بزح  تسناوت  یم  یناسک  هچ  اب  ج :
، بالقنا زا  سپ  دشن  رضاح  لیلد  نیمه  هب  .دوشب  يرگید 

صص 98 99. یعدم ،  هب  خساپ  يا ، هماخرونا  - 1
.تسا هدشن  هراشا  هلاقم  عبنم  هب  - 2
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! ناهج یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، لیاسم  رد  دناد و  یم  یناهج  تسایـس  ةدـنهد  طخ  ار  دوخ  وا.دورب ، مه  یکلم  لیلخ  رتچ  ریز 
.دنک یم  رارکت  ناریا ، هدوت  بزح  هب  ار  شا  یگشیمه  تاماهتا  دنک ، ادیپ  یتصرف  مه  تقو  ره  و  دسیون ، یم  هلاقم  نخس  يایند  رد 

؟ تسا یمدآ  پیت  هچ  يردنکسا ، جریا  دوخ  يا ، هماخ  زا  هتشذگ  الاح  س :

نم هب  هژیو  هب  هنادرمناوجان ، ياه  تمهت  تسردان و  بلاطم  وا ، تارطاخ  رد  تسا ، دایز  یلیخ  ینتفگ ، يردنکسا ، جریا  ةرابرد  ج :
کی اّما  دوب ، راـگنلو  لاـح  نیع  رد  بلط و  تردـق  يأردوخ ، بزح ، رد  هک  نیا  مغر  هب  جریا  .دوش  یم  هدـید  ناوارف  يروناـیک ،] ]

يوروش داحتا  یخیرات  شقن  تیمها و  مسیـسکرام و  هب  ار  شداقتعا  شدوخ ، یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  وا  .تشاد  تبثم  یگژیو 
.درک ظفح  یناهج  مسیلایرپما  رب  ندز  ماگل  رد 

دوش و بزح  لّوا  ریبد  دوب  راودیما  هک  مهدجه  مونلپ  زا  یـضاران  هک ، يدوجو  اب  .تسا  مارتحا  لباق  میارب  يردنکـسا  ظاحل  نیا  زا 
تاداقتعا اّما  دنک ، بسک  اجنآ  رد  یتیقفوم  تسناوتن  دندادن و  ناشن  وا  هب  یـشوخ  يور  يوروش ، تاماقم  ًالامتحا  تشگرب و  دـشن 

.درک ظفح  ار  شدوخ 

ًاعقاو هک  هـتفگ  ییاـه  غورد  هناـهاگآ ، مـه  شرتـشیب  یـشومارف و  تـلع  هـب  تاـقوا  یهاـگ  نیـسحت ، لـباق  یگژیو  نـیا  زا  هتـشذگ 
یشان هک  شیاه  يزوت  هنیک  مغر  هب  هک  تشاد  دوجو  فیرش  هتـسه  کی  يردنکـسا  رد  متفگ  هک  روطنامه  اّما  .تسا  هنادرمناوجان 

نیا تسا و  يوروـشو  مسیـسکرام  هب  شا  يراداـفو  اـهنآ  زا  یکی  هک  درک  یم  زورب  هاـگآدوخان ، تروـص  هـب  دوـب ، یبـلط  هاـج  زا 
، دوش یم  هدید  شتارطاخ  مامت  رد  يرونایک ، هب  تبسن  هک  يا  هنیک  مامت  دوجو  اب  .تسا  هدرک  زورب  مه  يرگید  دراوم  رد  هصیصخ 
اج ار  غورد  کی  اـت  هدرک  یم  هبحاـصم  وا  اـب  هک  يورـسخریما  کـباب  شـالت  ۀـمه  دوجو  اـب  دـیوگ و  یم  ار  یتیعقاو  اـج  کـی  رد 

یمـساق و نتورف ، دوب ، رارق  هک  دوب  یمونلپ  مهدزاـی ، مونلپ  .تسا  مهدزاـی  مونلپ  دروـم  رد  نآ  دـیوگ و  یم  ار  تیعقاو  وا  دزادـنیب ،
اب نایرج  کی  درک : زورب  نایرج  ود  اجنآ ، رد  دـنراذگب ، رانک  يزکرم  هتیمک  زا  يوروش ، هیلع  ناش  يریگ  عضوم  رطاخب  ار  یئاقس 

رفن نیا 3  يرانکرب  راتـساوخ  يدـج  روط  هب  مه ، نایرج  کی  تشاد ، مه  ینیعم  لالدتـسا  دوب و  فلاخم  هدـع ، نیا  نتـشاذگ  رانک 
.دوب

دـسرب و بصنم  نیا  هب  شدوخ  دـنکرانکرب و  بزح ، یلواریبد  زا  ار  شنمدار  رتـکد  تشاد  رظن  رد  موـنلپ ، نیا  رد  يردنکـسا  جریا 
زین یهاگآ و  روسفرپ  ولغوارذآ ، يزامن ، شیپ  ریظن  تارکومد ، هقرف  رد  دوخ  نارادفرط  زا  يا  هدـع  اب  هشقن ، نیا  ندرک  یلمع  يارب 

نارود نآ  رد  هچرگ  مه  نم  .دنرادرب  یّلکریبد ، زا  ار  شنمدار  هک  دوب  هتشاذگ  رارق  بزح ، يربهر  رد  شنایفارطا  زا  یضعب  اب 
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یم راک  نیلرب  رد  ناملآ  کیتارکومد  يروهمج  نامتخاس  یمداکآ  رد  مدوب و  هدرک  يریگ  هرانک  يزکرم  هتیمک  هناخریبد  رداک  زا 
مونلپ رد  هک  ارچ  .دوب  هداد  ناشن  شوخ  يور  يردنکسا  هب  مه  شخبماک  یتح  .مدوب  قفاوم  شنمدار  رتکد  نتـشاذگ  رانک  اب  مدرک 

شنمدار رتکد  ّتیلوئسم  همادا  زا  نم  دیسرن و  يریگ  میمصت  هب  اّما  دش  حرطم  كاواس  يارب  يدزی  نیسح  یـسوساج  عوضوم  مهد ،
نیا دش و  هک  دوش  زبس  وا  رانک  رد  يرگید  يدزی »  » دـنکن هک  متـشاد  تشحو  ًادـج  هیئارجا ، تئیه  نتفر  نیب  زا  لکریبد و  ناونع  هب 

زا دـعب  وا  هک  ارچ  .دوب  هدـش  دایز  شنمدار ، رتکد  درکراک  زا  یتیاـضران  مهدزاـی  مونلپ  رد  هلب ، .دوب  يرایرهـش  ساـبع  ناـمه  یکی 
هورگ دندوب و  يروجان  ياهمدآ  دوب  هدرک  باختنا  اجنآ  رد  هک  ار  يدارفا  دوب و  هدنام  اجنآ  رد  لاس  هس  هتفر و  قارع  هب  مهد  مونلپ 

.دنتفر یم  ول  ناریا ، رد  يرایسب  ياه 

هدش هدامآ  يدزی ، نیـسح  يارجام  رطاخب  شنمدار  رتکد  يرانکرب  يارب  زیچ  همه  هک  مهد  مونلپ  رد  هک  میوگب  مه  ار  نیا  تسین  دب 
تأیه هک  دش  لح  لکش  نیا  هب  هلئسم  هرخالاب  دش و  ضوع  عضو  يوروش ، تسایس  هیلع  یمـساق  دمحا  يریگ  عضوم  لیلد  هب  دوب ،

ةراـبرد دوش و  لیکـشت  مونلپ  لاـسکی ، فرظ  رد  هک  دـش  رارق  دـش و  باـختنا  يرفن  هس  ناریبد  تئیه  کـی  دوـش و  لـحنم  هیئارجا 
رظن ًاملسم  هک  درک  حرطم  يربط  يزکرم ، هتیمک  رد  اهوگو  تفگ  نایاپ  زا  دعب  ار  داهنـشیپ  نیا  .دوش  يریگ  میمـصت  بزح  يربهر 

.دوب يوروش  يزکرم  تاماقم 

.درک حرطم  ار  یئاقس  یمساق و  نتورف ، رتکد  يرانکرب  داهنشیپ  نایشناد ، .تشاد  يرگید  لکش  یلک  هب  عضو  مهدزای ، مونلپ  رد  اما 
نایـشناد .دشن  بیوصت  بیترت  نیا  هب  .دنداد و  تبثم  يأر  يزکرم ، هتیمک  ياضعا  رفن  کی  تسیب و  زا  رفن  هد  اهنت  داهنـشیپ ، نیا  هب 

بزح هک  دـش  موـلعم  یعاـضوا ، نینچ  رد  .دـندرک  باعـشنا  هب  دـیدهت  هدـش و  جراـخ  هسلج  زا  تدوـج  هقرف و  رد  شنارادـفرط  و 
هک یهورگ  ناـیم  رد  هجیتـن  رد  تسا ، بزح  يزکرم  هتیمک  زا  رفن  هـس  نـیا  يراـنکرب  راتـساوخ  ًادـج  يوروـش ، داـحتا  تسینوـمک 

تفر نوبیرت  تشپ  شخبماک ، دوخ  همه  زا  شیپ  دش و  ادیپ  دیدرت  دوب ، هدرک  هدامآ  بزح ، يربهر  رد  رییغت  داجیا  يارب  يردنکسا 
.دوب رفن  نیرخآ  يرونایک  يردنکسا ، هلمجزا  نارگید و  وا  زا  دعب  تفرگ و  سپ  ار  شتفلاخم  و 

: دیوگ یم  نینچ  شدوخ  تارطاخ  باتک  رد  يردنکسا ، جریا  يرونایک ، يریگ  عضوم  ةرابرد 

، نم هک  ارچ  منک ، تبحص  اهنآ  اب  هتفر و  دیاب  هک  متفگ  اذل  .دنراذگب  رانک  بزح  زا  ار  ام  همه  اهنیا  تسا  نکمم  .بخ  مدرک ، رکف 
: متفگ مدرک و  تبحص  اهنآ  اب  هدرک و  عمج  ار  ولغوارذآ  يزامنشیپ و  نامه  ینعی  اقفر ، رطاخ ، نیمه  هب  مدوب  هتفرگن  میمصت  اهنت ،
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؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  هدیقع  تسا ، یعاضوا  نینچ 

هک نارگید  اـّما  .دوشب  دوش  یم  هچره  .دـینک  تمواـقم  دـیریگن و  سپ  ار  ناـتفرح  جریا ، قیفر  تفگ : داتـسیا و  مکحم  يزامنـشیپ ،
يرونایک مه ، نم  رس  تشپ  متفرگ ، سپ  ار  مدوخ  يأر  متفگ  هک  روطنامه  مدمآ و  مه  نم  .دندوب  هدش  لش  دنتـشادن ، يرظن  نینچ 

نم تسا ، يرابجا  هک  الاح  تفگ ، دراد ، بجعت  يرونایک  زا  هک  دوب  یترابع  نینچ  کی  تسا ، راک  رد  روز  هک  الاح  تفگ : دمآ و 
.تفرگ سپ  ار  رظن  نآ  دیاب  هک  منک  یم  لایخ  مه 

(1) .تفگ نخس  روطنیا  هک  هللا  كراب  بجع  متفگ : نم  دز و  یفرح  نینچ  يرونایک 

هـشیمه شتارظن ، دـیوگب  دراد و  هگن  رود  تاهابتـشا ، زا  ار  شدوخ  هک  دـنک  یم  شـشوک  یلیخ  يردنکـسا ، رگید ، ياـج  رد  اـما 
.تسا هدوب  حیحص 

.دنراد ناربهر  مومع  ار  هصیصخ  نیا  دوب ، بوخ  مدوب ، بزح  رد  نم  هک  یتقو  نآ  ات  دیوگب  دهاوخ  یم  دیاش  رگید ، نایب  هب  س :

تـسرد ام  هک  هدوب  کیتارکومد  بزح  کـی  هدوت ، بزح  هک  تسا  هتفگ  وا  ًـالثم  تسه ، مه  اـجنیا  رد  يریگ  عضوم  هنوگ  نیا  ج :
يور .دندرک  یتسینومک  یتسیـسکرام و  ار  بزح  دندمآ و  يرونایک  شخبماک و  اّما  دشاب ، یّلم  تارکومد و  هک  دوب  رارق  میدرک و 

رظنراهظا نینچ   (2) ناریا ، پاـچ  هحفـص 433  یـسیونریز ، کـی  رد  رونرذآ ، يورـسخریما و  .تسا  هدرک  دـیکأت  یلیخ  هتکن ، نیا 
: دنا هدرک 

هک ددرگ  یم  نشور  درک ، هفاضا  نآ  هب  ناوت  یم  هک  يدایز  ياهتداهـش  ددعتم و  ياه  هداد  يردنکـسا و  قیفر  تاحیـضوت  دوخ  زا 
رگید يا  هدـع  ای  شخبماک  يزیر  هماـنرب  یناطیـش و  هشقن  ًافرـص  مسینینل ، مسیـسکرام  مسینومک و  هب  هدوت  بزح  شیارگ  عقاو ، رد 

.تسا هدوبن 

شکتمحز و مورحم و  ياـه  هدوـت  هزراـبم  مسیماـنید  مسیزاـن و  هیلع  گـنج  رد  يوروـش  داـحتا  شقن  یناـهج و  لاوـحا  عاـضوا و 
، هدوت بزح  خیرات  زا  جریا  قیفر  هدـش  رـشتنم  ياه  لیلحت  .تسا  هتـشاد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  دوخ ، هبون  هب  یبالقنا ، نارکفنـشور 

.دسر یم  رظن  هب  هنارادبناج  دوخ  هبون  هب  هک  دهد  یم  هئارا  هدوت  بزح  ندش  یتسینومک  يارب  ار  يرگید  لیالد 

هطلس زا  ار  بزح  میتساوخ  یم  ام  هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  يردنکسا  هتبلا  س :

صص 313 314. يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
سیونریز ص 433. نامه ، - 2

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_88_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_88_2
http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :

لباقتم هطبار  کـی  میتساوخ ، یم  هشیمه  اـم  .دنتـشاذگ  یمن  شناـیفارطا ، شخبماـک و  اـّما  میهد  تاـجن  يوروش  تسینومک  بزح 
تلاح ادتبا  زا  هک  هدش  عورـش  اجنیا  زا  بزح  فارحنا  دیوگ  یم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  يوروش  تسینومک  بزح  ام و  نیب  هناردارب 

.تسا هتشاد  يوروش  هب  تبسن  تعاطا 

: تسا نینچ  نانآ ، هتشون  .دننک  یم  یفن  ار  جریا  هتفگ  نیا  يرگید  ياج  رد  رونرذآ ، يورسخریما و  مه  زاب  ج :

هورگ هک  میشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  .تسا  ناوارف  فارحنا ، اطخ و  ناریا ، هدوت  بزح  تسایـس  یـشم و  رد  هک  میریگب  رظن  رد  رگا 
زا و  هتشاد ، طلـست  نآ  يربهر  ناریا و  هدوت  بزح  یگدنز  رـسارس  رد  فلتخم ، لاکـشا  هب  ینورد ، یـصوصخ و  تافالتخا  یئارگ ،

ياـهروشک بازحا  ناگدـنیامن  یهن  رما و  دوـب و  هتفرگارف  ار  نآ  يربـهر  لاوز  طاـطحنا و  فارحنا و  یعوـن  دـعب ، هـب  لـهچ  هـهد 
راـتفگ و رد  یئوـگ  هناـگود  یئورود و  یعوـن  تـسا و  هدرک  یم  درخ  ار  بزح  ناگدـننادرگ  تیـصخش  ترجاـهم ، رد  رادـنامهم 
يربهر و ياهتسپ  رد  هک ، يردنکسا  قیفر  تسا ، نشور  تروص  نآ  رد  ...دوب  هدش  لدبم  نانآ  زا  یـضعب  يوناث  تعیبط  هب  رادرک ،

.دراد هگن  نوصم  فارحنا  اطخ و  زا  یئوگ و  ضقانت  زا  ار  دوخ  تسناوت  یمن  ًالمع  هتفرگ ، رارق  بزح ، یسایس  یئارجا و 

ناـهانگ و اـهاطخ و  هدولآ  تسناوـت  یمن  دوـب ، وا  یتاذ  هک  لـمع ، هشیدـنا و  لالقتـسا  سفن و  تمالـس  مغر  هب  يردنکـسا ، قـیفر 
(1) .دشاب هدوبن  بزح  يربهر  ددعتم  تافارحنا 

فارتعا شتارطاخ  زاغآ  رد  هک  یتروص  رد  .متشادن  يا  هطبار  ًالصا  يوروش ، ترافس  اب  نم  هک  تسا  هتفگ  راب  نیدنچ  يردنکسا ،
: تسا هتفگ  وا  .دنریگ  یم  سامت  اه  يوروش  اب  نیشون ، اب  هارمه  لوا ، ياهزور  نامه  دمآ ، نوریب  نادنز  زا  یتقو  هک  دنک  یم 

کمک اه ، يوروش  مینیبب  میتساوخ  یم  .دندوب  هدرکن  ناشدازآ  .دندوب  نادنز  رد  زونه  اه ، هچب  نوچ  .مینکب  راکچ  میتسناد  یمن  ام 
بوخ یلیخ  متفگ ، .دننک  کمک  دنناوتب  اهنآ  دیاش  ات  منک  تبحص  هعجارم و  ناشیا  یگدنیامن  هب  درک  داهنشیپ  نیـشون ، دننک ؟ یم 

.میورب

اب مهاوخ  یم  هک  مدرک  یفرعم  ار  مدوخ  نم  اجنآ و  میتفر  نیـشون  اب  .دوب  همـشچرس  رد  يوروش ، ترافـس  یتراـجت  هسـسؤم  لـحم 
یک امش  دندیسرپ : ام  زا  .میامن  رادید  یگدنیامن  سیئر  ياقآ 

.و صص ه  راتفگشیپ ، موس ، شخب  سیراپ ، پاچ  يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
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نایم رد  اجنآ  تسایر  اب  میهاوخ  یم  هک  میراد  یبلاطم  تسا و  نیا  نامعـضو  میا و  هدش  صخرم  نادـنز  زا  هزات  ام  متفگ : دـیتسه ؟
.نیکب اچالب  .مدیمهف  ار  شمـسا  ًادـعب  نم  هک  میدرک  تاقالم  يدرف  اب  .دنتـساوخ  ارام  میدـش ، لطعم  هک  یتدـم  زا  دـعب  .میراذـگب 

لاؤس وا  زا  .تساوخ  میا ، هدـمآ  اجک  زا  میتسه و  هراک  هچ  هکنیا  ام و  تیوه  ةرابرد  یتاعالطا  تقد  اب  و  دـیتسه ؟ یک  امـش  تفگ :
؟ دیسانش یم  ار  ناتناتسود  امش  مدرک :

؟ دیسانش یم  ار  اتسور  امش  درک : لاؤس  وا 

.مسانش یم  ار  وا  هلب ، متفگ :

؟ تساجک وا  الاح  دیسرپ :

.تسا هواس  رد  نآلا  دنا و  هدرک  دیعبت  ار  وا  متفگ :

.دوش یم  بوخ  دیایب  اجنیا  هب  دییوگب  رگا  تفگ :

، دمآ یتقو  .دمآ  یقاچاق  دوب ، دـیعبت  اجنآ  رد  نوچ  .نارهت و  ایب  نیمز و  راذـگب  تسه  تتـسد  بآ  رگا  میداد  ربخ  اتـسور  هب  يروف 
اهنآ دـعب  تفرگ ، سامت  تفر و  .يریگب  سامت  دـیاب  تسا و  هتـساوخ  ار  وت  نیکب  اچالب  متفگ ، مدرک و  فیرعت  وا  يارب  ار  ناـیرج 

(1)« ...دوب رتشیب  اتسور  هب  ناشنانیمطا  اهنآ  .میتفگن  غورد  میتسه و  یملاس  نایرج  ام  هک  دندش  نئمطم 

؟ تشاد نانیمطا  اتسور  هب  رتشیب  ترافس ، ینعی ، س :

اـضر شخبماک ، دمـصلادبع  دنتخانـش : یم  ار  رفن  راهچ  اـهنآ  .دنتـشاد  داـمتعا  وا  هب  عقاو  رد  .دنتخانـش  یم  ار  اتـسور  نوچ  هلب ، ج :
.نایسناوآ ریشدرا  یمارهب و  دمحم  رتکد  اتسور ،

: دیوگ یم  يوروش  ترافس  هب  شا  هعجارم  هرابرد  رگید  ياج  رد  يردنکسا ،

روضح مه  بزح  هسلج  نیلوا  رد  دـنیوگ  یم  هک  یـصخش  ناـمه  فوا ، یلع  ماـن  هب  دوب  یـصخش  نارهت ، رد  يوروش  ترافـس  رد 
میناوتب ادـج  ادـج  ام  هک  دوش  یمن  هک  روط  نیا  اقآ ، متفگ  وا  هب  مدرک و  تاقالم  ناـجیابرذآ  عیاـقو  زا  دـعب  وا  اـب  نم  .تسا  هتـشاد 

؟ تسا يراک  هچ  نیا  درادن ، ینعم  یلمع ، رظن  زا  هن  يرظن و  ظاحل  زا  هن  .درادن  ینعم  هکنیا  .میهدب  ماجنا  بالقنا 

يارب هنیمز  دـناوت  یم  تلاح  نیا  .تسا  حرطم  ناریا  مامت  هلئـسم  .تسین  حرطم  ناجیابرذآ  هلئـسم  اـم  يارب  هک  دوب  نیا  وا  لالدتـسا 
.دشاب رگید  یبالقنا  تامادقا 

ناجیابرذآ تاماقم  نارهت و  رد  يوروش  ترافس  نیب  هک  دوب  نیا  مداد  صیخشت  نم  هچنآ 
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(1) .دوب یبلاج  لاح ، نیع  رد  مهم و  هلئسم  دوخ ، نیا ، .تشاد و  دوجو  رظن  فالتخا  هیضق ، نیا  دوخ  دروم  رد  يوروش 

دروم رد  قّدصم  رتکد  هب  شا  يداهنـشیپ  حرط  دروم  رد  دنک و  یم  تبحـص  قّدـصم  رتکد  اب  شرادـید  زا  یتقو  رگید ، ياج  رد  وا 
شنتفر دروم  رد  مه  زاب  دهد ، یم  حیضوت  سلجم  هب  نآ  حرط  يوروش و  ناریا و  تفن  تکرش  لیکشت  رب  ینبم  هزداراتفاک  داهنشیپ 

: دیوگ یم  نخس  يوروش  ترافس  هب 

ًالـصا ناریا ، مدرم  .دنهاوخ  یم  زایتما  دنهاوخ و  یم  تفن  دنا و  هدمآ  اه  يوروش  هک  تسا  نیا  نآلا  عضو  هک  تفگ  قّدـصم  رتکد 
روظنم اه  يوروش  میئوگب  هک  مه  ردق  ره  .تسا  هدروخ  شوج  رامعتـسا  اب  زایتما  تغل  هکنیا  يارب  .دـیآ  یم  ناشدـب  زایتما ، تغل  زا 
؟ میدنبب تفن  شورف  دادرارق  اهنآ  اب  دنراذگ  یمن  ارچ  دنهاوخ ، یم  تفن  اهنیا  رگا  .دننک  لوبق  دنناوت  یمن  دنرادن ، يرامعتسا 

منک و یم  قطن  سلجم  رد  ادرف  نم  دنشاب ، قفاوم  رگا  ییوگب  ینک و  تبحـص  اه  يوروش  اب  يورب و  هک  ماوخ  یم  وت  زا  نم  تفگ :
.میدنبب اهنآ  اب  تفن  شورف  دادرارق  يوروش ، تفن  زایتما  ياج  هب  داد  مهاوخ  داهنشیپ  نآ ، نمض 

یلیخ دـنتفگ : منک ، حرطم  امـش  اب  يروف  دـیاب  هک  تسا  یمهم  بلطم  متفگ : مدرک و  نفلت  يوروش  ترافـس  هب  نم  تفر ، هک  دـعب 
یتدـم زا  دـعب  وا ، هب  عجار  تسا  یبلطم  هدرک و  تبحـص  نم  اب  قّدـصم  رتکد  هک  متفگ  فوا  یلع  هب  ًالبق  وت  متفر  اجنیا ، ایب  بوخ !

.دهدب يداهنشیپ  نینچ  سلجم  رد  ادرف  دهاوخ  یم  تسا ، نیا  هیضق ، متفگ : تسه ؟ هچ  بلطم  تفگ : دمآ و  ریفس 

دیشک و لوط  هب  تعاس  مین  ًابیرقت  .دسرپب  وکسم  زا  دهاوخ  یم  ًامتح  هک  مدیمهف  تفر و  وا  و  متـسشن ، نم  دینیـشنب ، اجنیمه  تفگ :
« .دنکب ار  داهنشیپ  نیا  دیئوگب  : » تفگ تشگرب و 

.تسا هدوبن  روط  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هنومن  دنچ  نیا  اّما  هتشادن  هطبار  اه  يوروش  اب  دیوگ  یم  وا 

ار وا  دـندوب و  ساسح  شخبماک  هب  ردـقنیا  ارچ  اهنیا  لیاسم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یلو  دـیرپ ، شناـبز  زا  دراوم  نیا  ًـالامتحا ، س :
یفرعم يوروش  اب  طبترم  سوساج K.G.B و 
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؟ دندرک یم 

کیدزن هداعلا  قوف  اه  يوروش  هب  شخبماک ، هکنآ  رطاخب  مود  دـندرک و  ادـیپ  وا  اب  نادـنز  رد  اهنیا  هک  یتموصخ  رطاخ  هب  لّوا  ج :
ربارب نایـشناد ، شخبماک و  هب  اه  يوروش  مارتحا  داحتا و  تبـسن  : » تسا هتـشون  ولهاشناهج  دنتـشاد ، لماک  دامتعا  وا  هب  اـهنآ  دوب و 

« .نابهورگ کی  اب  لارنژ  مارتحا  تبسن  اب  دوب 

يردنکـسا و یهاوخدوخ  لـماوع  نیا  .درپس  شخبماـک  هب  ار  تسینومک  بزح  لیکـشت  تیرومأـم  نرتـنیمک ، هکنیا  هتکن  نیموس  و 
هب ناشدوخ  يداقتعا  یب  هب  ددرگ  یمرب  تسا و  مهم  ًالماک  مه  رونرذآ  يورسخ و  لاثما  تیساسح  .درک  یم  کیرحت  ار  شناتسود 

.مهدجیه مونلپ  زا  دعب  ناش  یگدروخرس  يوروش و 

فرط هب  هک  دسر  یم  ییاج  هب  يردنکـسا  .تسا  يردنکـسا  تبقاع  نآ  منک و  هفاضا  زین  ار  بلطم  کی  يردنکـسا ، درومرد  الاح 
يردنکسا اب  شرادید  نیرخآ  ةرابرد  شتارطاخ ، رد  ینارهت ، اباب  ناخ  .دوش  یم  هدیشک  مه  ینیما  یلع  نوچ  يرصانع  اب  يراکمه 

: دیوگ یم 

، سیراپ رهـش  یکنالب  تسوگآ  ناـبایخ  رد  یلته  رد  گرم ، زا  لـبق  یکدـنا  ینعی  زیئاپ 1363  رد  راـب ، نیرخآ  ار  يردنکـسا  جریا 
.مدرک تاقالم 

اب يردنکـسا ، .دـش  روشک  ياهورین  یـسایس  عضو  روشک و  یـسایس  لاوحا  عاـضوا و  زا  نخـس  یلومعم ، ياـهوگ  تفگ و  زا  سپ 
، یسایس ياهورین  همه  زا  عیسو  فالتئا  کی  قیرط  زا  زج  تاجن ، هار  هک  دوب  دقتعم  درک و  یم  تبحـص  یگرزب  فالتئا  زا  ترارح 
هک يزوریپ ، زا  دـعب  ماظن  لکـش  زا  یتبحـص  دـیابن  فـالتئا ، نیا  هب  یـسایس  ياـهورین  رتشیب  تکراـشم  بلج  يارب  .درادـن و  دوجو 

.درپس ناسسؤم  سلجم  هب  ار  رما  نیا  دیاب  هکلب  .دروآ  نایم  هب  يروهمج ، ای  دشاب  یتنطلس 

؟ دنراد ياج  مه  ینیما  یلع  ریظن  يدارفا  یفالتئا ، نینچ  رد  ایآ  يردنکسا ، قیفر  مدیسرپ : وا  زا  دیسر  اجنیا  هب  یتقو 

یلع ياقآ  تسین  مزال  رگید  امش  زیزع ، قیفر  تفگ : مراد ، هلداجم  دصق  هکنیا  نامگ  هب  نم ، لاؤس  هب  تبسن  شنکاو  رد  يردنکسا 
درف رس  رب  ثحب  اجنیا  یهتنم  .مسانش  یم  ار  ناشیا  امش  زا  رتهب  نم  دنتـسه و  نم  شیوخ  موق و  ناشیا ، .دینک  یفرعم  نم  هب  ار  ینیما 

.تسا حرطم  زیگنا ، ّتقر  تیعضو  نیا  زا  مدرم  صالخ  تکلمم و  تاجن  عوضوم  هکلب  .تسین  ینیعم 
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لامتحا و  هدرک ، توف  یقرش  ناملآ  هب  رفس  رد  اه ، يرگاشفا  نیا  زا  دعب  جریا ، هک  مدید  بلط  تنطلس  هیرـشن  کی  رد  نم  هتبلا  س :
.دنشاب هتشک  ار  وا  لماوع  هدز ، هک  ییاهفرح  رطاخب  هک  دنداد 

هدش رشتنم  گرم  زا  سپ  شتارطاخ ، هدرک و  توف  شتارطاخ ، راشتنا  زا  لبق  يردنکـسا ، هک  ارچ  تسین ، تسرد  فرح  نیا  هن ، ج :
: منک لقن  دنا ، هداد  وا  ناطرس  يرامیب  دروم  رد  رونرذآ ، يورسخریما و  هک  ار  يا  هدننک  نشور  حیضوت  تسین  دب  .تسا 

ار ون  لاس  ات  تفگ  كرت   (1) نیو دصقم  هب  ار  سیراپ  ناشیا  دنفسا 64 ،)  28  ) جریا اب  ام  يوگتفگ  نایاپ  زا  دـعب  تعاس  هس  ود  ... 
يادا یکـشزپ و  تاـنیاعم  زا  سپ  دورب و  یقرـش  ناـملآ  هب  اـجنآ  زا  دوب  رارق  .دـنارذگب  دنتـسه ، شیرتا  میقم  هک  شنارتـخد  هارمه 

شدوخ دوب و  هدراذگ  تماخو  هب  ور  سیراپ  رد  هک  وا  ناطرـس  يرامیب  .دنک  تعجارم  سیراپ  هب  یعطق  تماقا  يارب  عیدوت ، مسارم 
...دراذگب ياجرب  یگرزب  ألخ  دروآرد و  ياپ  زا  ار  جریا  قیفر  ناملآ ، رد  ات  دش  ثعاب  دوب ، ربخ  یب  نآ  زا 

.مزادرپب مه  رگید  هیضق  حرط 2  هب  يردنکسا  جریا  دروم  رد  اج ، نیمه  رد  دیراذگب  الاح  بوخ ،

شقن يوروش و  داحتا  تیمها  هب  تبسن  رمع ، نایاپ  ات  هک  دوب  نیا  نارگید ، هب  تبـسن  يردنکـسا ، یگژیو  متفگ ، ًالبق  هک  روطنامه 
: تسا بلطم  نیمه  دّیؤم  وا ، تارطاخ  باتک  رد  شیاه  هتفگ  زا  شخب  نیا  .تشاد  یعطاق  رظن  روشک ، نآ  یناهج 

رد نیا  .تسا  فلتخم  ياـه  میژر  نیب  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه  رب  ینتبم  يوروش ، تلود  یجراـخ  تسایـس  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
درومرد يوروش  هکنیا  امک  .تسا  اهروشک  ریاس  يوروش و  نیب  یتسود  طـباور  دوبهب  رد  یعیـسو  يراـکمه  داـجیا  يارب  تقیقح ،
تموکح هیلع  شتـسرد ، تسایـس  روشک ، لخادرد  یتسینومک  فرح  ره  اما  .تسا  شزاس  اـب  ماوق  شور  ذاـختا  اـب  قفاوم  اـکیرمآ ،

، ینیع رظن  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اّما  دنتـسین  رگیدکی  ضراعم  ًالـصا  شور ، ود  نیا  دنک و  یم  شالت  رترب  تموکح  يارب  هدوب و 
(2) .تسین يدیدرت  نیا  رد  تساکیرمآ و  مسیلایرپما  هیلع  یللملا  نیب  تسایس  رد  یساسا  مهم و  لماع  يوروش ، داحتا 

ص 492. يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
ص 118. نامه ، - 2
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یم هدید  شناگتسب ، زوریف و  میرم  يرونایک و  هیلع  هتخاس » كاواس   » دنس اب  شدروخرب  دروم  رد  يردنکـسا ، جریا  رگید  ةرهچ  اما 
.دـندرک پاچ  شتارطاخرد  نآ ، ندوب  یگتخاس  هب  ملع  اب  مه  اهنآ  تشاذـگ و  رونرذآ  يورـسخریما و  رایتخا  رد  هک  يدنـس  .دوش 

رد ار  تشز  راک  نیا  يردنکـسا  جریا  .تشادـن  ییوگ  خـساپ  ناکما  دوب و  هداتـسیا  راد  ۀـبوچ  ریز  يرونایک ، هک  ینامز  رد  مه  نآ 
ءوس بزح ، يربهر  یلخاد  تافالتخا  یـضعب  زا  تسا  هتـساوخ  كاواس  هک  دوب  نیا  زاغآ  رد  شدوخ  تشادرب  هک  داد  ماجنا  یلاـح 

.دنک هدافتسا 

هک روطنامه  نوچ  .تسا  هتـشاد  یتاـعالطا  تاـنایرج ، نیا  رد  كاواـس  هک  تسا  نیا  لـثم  تروص ، ره  رد  بوخ ، هلب ، يردنکـسا :
نینچ هماـن  نآ  زا  .تسا  هتـشاد  یتاـعالطا  يارجم  روط  نیمه  مه  كاواـس  دـنا ، هتـشاد  رومأـم  كاواـس ، رد  ناـشدوخ  اـه  يوروش 

يرونایک جیردت ، هب  دنا  هتـساوخ  یم  اه  يوروش  هک  ینایرج  هلئـسم  .مرادن  يدیدرت  .تسا  كاواس  لام  همان ، هک  منک  یم  طابنتـسا 
.دنا هتشون  هدرک و  گرزب  ار  نآ  اهنآ  هدیسر و  يربخ  اهنآ  هب  دبال  هراب  نیا  رد  دنزادنیب  ولج  ار 

.درک یم  ینابیتشپ  جریا  زا  دصرددص  يرونایک ، اهلاس ، نامه  متفگ ، نم  يورسخریما :

زا یسایس  هدافتـسا  کی  دنا  هتـساوخ  دنا و  هدرک  شگرزب  ار  نآ  دشاب ، هتفر  كاواس  هب  يزیچ  یتاعالطا ، تسا  نکمم  يردنکـسا :
(1) .دنروایب لمع  هب  نآ 

اّما دنا ، هدادـن  وا  هب  یخـساپ  اهنآ  دـیوگ : یم  هک  وا  ررکم  رارـصا  مغر  هب  داتـسرف و  يوروش  تاماقم  يارب  ار  همان  نیا  يردنکـسا ،
هدنیآ تاحفص  رد  ار  وا  ندوب  یکاواس   ) هدوب كاواس  لماع  شیپ  اهتدم  زا  یمالعا  زانهش  دنتسناد  یم  هکنیا  اب  يورسخ ، رونرذآ و 

.دنا هدز  تسد  كاواس ، یلعج  همان  دروم  رد  هنادرمناوجان  راک  نآ  هب  داد ) مهاوخ  حیضوت 

هب کیدزن  دارفا  زا  یناـسک  هراـبرد   (2)« .تسا هدوب  هدوت  بزح  يربهر  رد  فالتخا  دـیدشت  يارب  كاواـس  تاـیلعج  زا  قوف  هماـن  »
مهاوخ حیـضوت  ولهاشناهج ، هب  طوبرم  شخب  رد  دـنا ، هدرک  کمک  یلعج ، دنـس  نیا  نتخاس  رد  كاواـس  هب  هک  يردنکـسا ، جریا 

.داد

؟ دوب یمدآ  روج  هچ  وا  امش ، رظن  هب  .میزادرپب  نایسناوآ  ریشدرا  ینعی  هورگ ، نیا  رگید  ةرهچ  هب  دیهدب  هزاجا  الاح  س :

ص 404. يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
سیونریز ص 403. نامه ، - 2
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يدرف.تسا هدوب  یتسینومک  يا  هدوت  شبنج  تبثم  رایـسب  ياه  هرهچ  زا  یکی  نایـسناوآ ، ریـشدرا  دیدرت ، نودب  و  نم ، ةدیقع  هب  ج :
همانزور رد  یکلم ، لیلخ  دوب ، تخـسرس  زرابم  کی  نادـنز ، نارود  رد  وا  .يوروش  مسینومک و  هب  دـنمقالع  رایـسب  تشرـس ، كاپ 

، سیلپ اب  هزرابم  رد  وا  یگدنز  مامت  .دهد  یم  ناشن  ار  وا  یعقاو  هرهچ  هک  ریذپان » تسکش   » مان هب  هتـشون  وا  ةرابرد  يا  هلاقم  ربهر ،
.دشن هدروآرب  زگره  شتاراظتنا ، اّما  دـسرب  بزح  يربهر  هب  دوب  رظتنم  دوب و  دایز  شراظتنا  نادـنز ، زا  يدازآ  زا  دـعب  وا  .تشذـگ 

.دنک يوریپ  یسک  تایرظن  زا  دوبن  رضاح  هک  رطاخ  نیا  هب  مه  رتشیب  .تشاد  دایز  فلاخم  نوچ 

زا یمان  هکنیا  نودب  يا  هلاقم  رد  وا ، هیحور  نیمه  رطاخ  هب  اّما  دهد  یم  نایسناوآ  ةرابرد  ار  طسب  حرـش و  نآ  هک  يدوجو  اب  یکلم 
هدرک هزرابم  روج  نآ  قباس ، رد  هک  یـسک  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  مه  دـعب  .تسا و  هدـناوخ  بآـمرتش »  » ار وا  میقتـسمریغ  دربب ، وا 

ریـشدرا ةرابرد  یفاصنا  یب  لامک  هک  تسا  هدـش  راکـشزاس  الاح  لیبموتا ، هّفرم و  یگدـنز  کی  ندرک  ادـیپ  يدازآ و  زا  سپ  دوب ،
.تسا

یمهم شقن  تشاد  راظتنا  هک  ارچ  .تشاد  بزح  هب  تبـسن  یتیاضران  کی  هیلوا ، نارود  ناـمه  زا  نایـسناوآ ، هک  تسا  نیا  ّتیعقاو 
فلاخم يرظنراهظا  ای  ییأر و  هک  مدیدن  ییاج  چیه  نم  نارود ، مامت  رد  دوجو  نیا  اب  اّما  .دسرب  بزح  يریبد  هب  هتشاد و  بزح  رد 

.میدوب ام  هک  دوب  یتهج  نآ  رد  دوب و  مدق  تباث  هشیمه ، ًابیرقت  وا  .دشاب  هتفگ  شداقتعا ،

گرزبدوخ ياـه  یگژیو  یخرب  یبزح ، راـک  زا  ینـالوط  يرود  تلع  هب  نم ، رظن  هب  یلو  .ملئاـق  يداـیز  مارتحا  ریـشدرا ، يارب  نم ،
، تشگرب شخبماک  یتقو  هکدـیوگ  یم  يردنکـسا  .تسا  شخبماک  شریذـپ  دروم  رد  شا  هنومن  کـی  دوب ، هدـش  ادـیپ  وا  رد  ینیب 
هتفرگ و سامت  نرتنیمک  اب  هتفر و  شخبماک  هک  هدـش  هداد  عـالطا  اـم  هب  نرتنیمک  زا  هک  دـنتفگ  دـندمآ ، ًاعیرـس  ریـشدرا ، اتـسور و 

هتـشون شتارطاـخ  رد  ریـشدرا ، اـما  .ما  هتفگ  ًـالبق  نم  ار  بلطم  نیا  .تسا  هدرک  هئربت  ار  وا  مه  نرتـنیمک  هتفگ و  ار  رفن  نایرج 53 
نم اب  نرتنیمک  طبار  .تشاد  هطبار  ترافـس  نیئاپ  هدر  ياهمدآ  زا  یکی  اب  وا  .تشادن  ترافـس  اب  يا  هطبار  ًالـصا  شخبماک  : » تسا

« ...دوب

نیا ایآ  هک  دنام  یم  زاب  شـسرپ  نیا  خـساپ  .تسا  هدـش  هیهت  تشاددای  اب  ًالامتحا  يورـسخریما و  اب  یئوگو  تفگ  رد  تارطاخ  نیا 
(1) .تسا هدوب  ریشدرا  رظن  هتفگ و  نم  هب  ار  هلمج 

.تسا هدش  هدایپ  راون  لصا  زا  هک  دشاب  یم  يرونایک  دوخ  هتفگ  هب  طوبرم  رطس ، نیا  رد  دوجوم  ماهبا  - 1
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.درک یم  دشر  وا  رد  رتشیب  نارگید ، ندرک  کچوک  ینیب و  گرزبدوخ  دش  یم  رتریپ  هچ  ره 

ناونع شگرم  زا  لبق  هام  هس  ود  ار  اهفرح  نیا  طقف  و  هتفگن ؟ دوب  هدـنز  شخبماک ، هک  یناـمز  رد  ار  ناـیرج  نیا  ریـشدرا ، ارچ  س :
تـشاددای طقف  ایوگ  .تسوا  زا  يرگید  تارطاخ  هحفـص  دـنچ  هک  تسا ، تسد  رد  ریـشدرا ، زا  مه  يرگید  هتـشون  هتبلا  دـنک ؟ یم 

.تسا هتشون  مه  يروطق  یلیخ  تارطاخ  هک  مدینش  نم  یلو  تسوا ، نادنز  ياه 

اّما ملئاق ، مارتحا  شیارب  هک  یلاح  نیع  رد  ریـشدرا  هرابرد  تروص ، ره  رد  مدیدن ، نم  اّما  دـنا ، هدرک  رـشتنم  ار  شیاه  تشاددای  ج :
.دـنک یم  مه  هابتـشا  دـنک  یم  راـک  سکره  دـشاب ؟ هتـشادن  صقن  هک  تسا  یـسک  هچ  ًالـصا  .تشاد  ار  صقن  نیا  هک  میوگب  دـیاب 

.دنا هدرکن  يراک  چیه  هک  دنا  هدرکن  هابتشا  ًالصا  ییاهنآ 

؟ تسیچ يرکفنشور  پچ  تانایرج  زا  شیاه  لیلحت  ینارهت و  اباب  ناخ  هرابرد  ناترظن  س :

.تسا هدوب  ناناوج  نامزاس  وضع  نوچ  .متخانش  یمن  ار  ینارهت  اباب  ناخ  ًالصا  نارهت ، رد  نم  هک  میوگب  ار  نیا  ًالوا  ج :

باوج لاؤس و  وگ و  تفگ و  تروص  هب  هتـشون و  هک  یتارطاخ  اـّما  .دوب  غولـش  يدرف  .مدـش  انـشآ  وا  اـب  ترجاـهم ، هرود  رد  دـعب 
رگید زا  يرایـسب  زا  دـنک ، هولج  ّقحم ، صقن و  نودـب  اج  همه  رد  ات  هداد  تروص  هک  ییاـه  شـالت  اـهدوبمک و  زا  رظنفرـص  تسا ،

.تسا رت  هنایارگ  عقاو  هدش ، هتشون  هک  یتارطاخ 

.تسا بلاج  یلیخ  دهد ، یم  هئارا  نامرگ ، سدنهم  يدزی و  رتکد  هژیو  هب  ناینادنز ، زا  یضعب  هرهچ  زا  هک  يریواصت 

درک یم  شـشوک  نادنز ، رد  هک  تشاد  ار  تبثم  یگژیو  نیا  دوب  نم )  ) يرونایک نیفلاخم  زا  هک  يدوجو  اب  نامرگ  سابع  سدنهم 
دارفا هب  دـمآ ، نوریب  نادـنز ، زا  هک  مه  دـعب  داد و  یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تشاد  هک  ار  یتاناکما  .دـنکب  کمک  ناینادـنز ، همه  هب 

.دوب بزح  فلاخم  هک  یلاح  نیع  رد  درک ، یم  کمک  یلیخ  راک ، ندرک  ادیپ  يارب  رگید ،

نیمه هک  ردقنآ  .تسا  هدوب  هاوخدوخ  ردقچ  هک  دـهد  یم  ناشن  بوخ  یلیخ  ار  يدزی  یـضترم  هرهچ  ینارهت ، اباب  ناخ  لباقم ، رد 
هاوخدوخ ردقنیا  الاح  دیتخادنا و  زور  نیا  هب  ار  اه  هچب  اه ، هدـنگ  مکـش  امـش  دـیوگ : یم  وا  هب  ینایرج  کی  رد  نامرگ ، سدـنهم 

.دیتسه

.تسا تسرد  هنافصنم و  هک  تسا  هدرک  دراو  نم  هب  مه  یتاداقتنا  ینارهت ،
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.تسا طبر  یب  یلیخ  هک  هدرک  لقن  نارگید  ياه  هتفگ  زا  بلطم  ود  اّما 

ياه نابایخ  يوت  تشاد ، نت  هب  یـشترا  سابل  هک  يرّـشبم  گنهرـس  اـب  .دنتخانـش  یم  ار  وا  همه  هک   (1)، میرم اـیوگ ، هک  نیا  یکی 
مامت هک  ار  امـش  مناخ ! هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـعب  ...دـنتفر و  یم  هناخ  هراجا  يارب  ناّـکد  نآ  هب  ناّـکد  نیا  زا  دنتـشگ و  یم  نارهت 

! يدرک يراک  نینچ  ارچ  دنسانش ، یم  نارهت 

.نکپ رد  یئاون  گنهرس  لوق  زا  دنک ؟ یم  لقن  یک  لوق  زا  ار  نیا  وا 

.درک یم  دمآ  تفر و  رهش  رد  هداس ، شفک  هایـس و  رداچ  اب  هشیمه  نمهب 1327 ، زا  دعب  میرم ، هک  تسا  هدرکن  رکف  ردق  نیا  دـعب ،
: دیوگ یم  تسا ، بلاج  رایسب  هک  دراد  لیاسم  نیمه  زا  مه  رگید  هنومن  کی  شندوب ! هتفرگ  هعفد  تصش  دنتخانش ، یم  ار  وا  رگا 

.دنیایب نادیم  هب  يا  هدوت  نارـسفا  دادرم ، زور 28 هک  دوبن  یجاـیتحا  ًالـصا  هک  تفگ  نم  هب  نادـنز  رد  يا ، هدوت  نارـسفا  زا  یکی  ... 
تعاس ینعی  تعاس ، نامه  دنتشاد ، يرمک  هحلسا  مه  همه  هک  رسفا  دصتفه  دصـشش ، نیا  ناشدوخ ، هناخ  هرجنپ  زا  دوب ، یفاک  اهنت 

هتفرگ اولب  يولج  ات  دوب  یفاک  نیمه  .دندرک  یم  يزادناریت  نوریب  هب  هحلسا  اب  دنتـشاذگ و  یم  یبزح  رارق  کی  طقف  رهظ ، زادعب   3
...دوش

مود و  هدوب ، رفن  دـصناپ  زا  رتمک  هدوبن و  رفن   700 ًالوا 600 ،  هک  ارچ  هدوب ، رامیب  ًـالامتحا  هدز ، یطبر  یب  فرح  نینچ  هک  يرـسفا 
نینچ هک  منک  یم  بجعت  ًاعقاو  ینارهت ، اباب  ناخ  زا  نم  هکنآ ، موس  .دـندوب  نارهت  رد  رفن  هب 240  کیدزن  اهنت  دادعت ، نیا  زا  هکنآ 
رگم .دشاب  هتشاد  يا  هراشا  نآ ، ندوب  طبر  یب  هب  هکنآ  نودب  هدروآ ، شتارطاخ  باتک  رد  ار  نآ  هتشادرب  هتسناد و  دنتسم  ار  يزیچ 

دندوب و تمدخ  رس  ای  زور  نآ  رد  نارسفا  ۀمه  هک  دنناد  یم  همه  هک  یلاح  رد  تشاد ؟ رارق  ناشکوقاچ  ریسم  رد  نارسفا  همه  ۀناخ 
هک ار  يرگید  بلاطم  عومجم ، رد  یلو  .دـندوب  وا  رظتنم  يرـسفا  هدکـشناد  رد  وا  ینارنخـس  ندینـش  يارب  داتـس  سیئر  توعد  هب  ای 

ماگنه ًالثم  .دنک  یم  قیبطت  تیعقاو  اب  همه ، نآ ، ریاظن  نایوجشناد و  نویساردفنک  نیچ و  هب  نتفر  یبالقنا و  نامزاس  ةرابرد  هتشون ،
ای متشاد  يا  هطبار  درک ، یم  رشتنم  ار  زورما  رتخاب  همانزور  خینوم  رد  هک  ییاقشق ، ورسخ  اب  ایآ  هک  دش  لاؤس  نم  زا  متارطاخ ، هیهت 

؟ ریخ

هب تسین  دب  تسا ، هدش  دیئأت  نم ، خساپ  نیا  ینارهت ، ياه  هتشون  رد  مداد ، یفنم  خساپ  نم ،

.تسا يرونایک  نیدلارون  رسمه  زوریف ، میرم  روظنم  - 1
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.مینک هجوت  وا  هتشون  لصا 

.تسین روطنیا  هن ، هتشون : نینچ  دش و  یم  هرادا  بزح  رظن  اب  زورما  رتخاب  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  وا 

عـضوم بزح ، يربهر  هب  تبـسن  نوچ  نم  .تشادـن  بزح  هب  یطبر  ًالوصا  هدـیا ، نیا  دوب و  عـالطا  یب  ارجاـم  زا  ادـتبا  هدوت ، بزح 
.میدرب شیپ  يزردوگ ، یمـصاع و  دـمحم  يراکمه  اب  هتـشاذگ و  نایم  رد  یئاقـشق ، اب  دوخ  راکتبا  اب  ار  هدـیا  نیا  متـشاد ، يداقتنا 

ار هصرع  ًالمع  دوب و  هتفای  يرایسب  تیبوبحم  هیرشن ، نیا  هک  ارچ  .دروآ  یم  رامش  هب  یبیقر  دوخ ، يارب  ار  زورما  رتخاب  هدوت ، بزح 
عورش دشن ، قفوم  یتقو  دریگب و  لرتنک  تحت  ار  زورما  رتخاب  ات  درک  ششوک  هدوت  بزح  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدرک  گنت  بزح  رب 

.درک بیرخت  هب 

اب دراد ، رظن  رد  یئاقشق ، متفگ : مدیشک و  شیپ  ار  زورما  رتخاب  عوضوم  يرونایک ، اب  تاقالم  نمض  یقرش ، نیلرب  هب  يرفس  رد  نم ،
.منک کمک  وا  هب  مراد  دصق  مه  نم  دهد و  شرتسگ  ار  دوخ  یسایس  ّتیلاّعف  هیرشن ، نیا  راشتنا  همادا 

هزاجا یبزح ، مدآ  ناونع  هب  وت  .ینک  یم  اوه  لیف  یـسر  یم  اج  ره  هیچ ؟ اه  يزاب  غولـش  نیا  اقآ  : » تفگ درک و  تفلاخم  يرونایک 
زا ماباب  .میرادن  راک  نیا  هب  عجار  یتیلوئـسم  چیه  ام  هک  نادب  اّما  درک ، مهاوخ  تبحـص  اقفر  اب  نم  هتبلا  .ینکب  يراک  نینچ  يرادـن 

کی هک  تسا  ییاهنآ  زا  یمـصاع ، دّـمحم  نیا  .بش و  دـص  هچ  بش و  کی  هچ  دـنام ، نوریب  بش  کـی  هک  يرتخد  هتفگ ؛ میدـق 
.میدـش ادـج  مه  زا  یخلت  تاقوا  اب  وگو ، تفگ  نیا  لابند  هب  يروناـیک ، نم و  .تسین  طوبرم  اـم  هب  رگید  .تسا  هدـنام  نوریب  بش 

: تفگ یئاقشق 

...تسا ّتینما  نامزاس  زیم  يور  هدماین ، نوریب  هدشن و  پاچ  زونه  زورما ، رتخاب  تالاقم 

تاعالطا ًاتدعاق  تشاد ، كاواس  اب  هک  یسامت  قبط  یمـصاع ، مدیمهف  نم  هک  اجنآ  ات  اّما  دوب ، نونظم  يزردوگ  هب  دروم  نیا  رد  وا 
.درک یم  لقتنم  ار  دوخ 

یکی يدالوف ، هک  دوب  هدرک  بلج  يراکمه ، يارب  ار  يدارفا  كاواس ، مه ، نویـساردفنک  يربهر  هاگتـسد  رد  هک  دش  مولعم  اهدعب 
(1)« .دوب اهنآ  زا 

؟ دراد يا  هقباس  هچ  صخش  نیا  روط ، هچ  یتوملا  یفطصم  س :

صص ج 1 ، نارهت ، ینارهت ،) ابابناخ  يدهم  اب  تکوش  دـیمح  يوگتفگ   ) ناریا پچ  شبنج  هب  نورد  زا  یهاگن  تکوش ، دـیمح  - 1
.100 99
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.دوب شرسمه  ردپ  يرون ، يدیمع  ّتیریدم  هب  داد »  » همانزور ریبدرس  ناشیا ، ج :

رانک یّلم  ههبج  زا  دـشن ، باختنا  مهدـفه  سلجم  یگدـنیامن  هب  نوچ  هک  دوب  یّلم  ههبج  نیـسّسؤم  رفن  زا 19  یکی  يرون ، يدـیمع 
.تسویپ بالقنادض  هب  تفر و 

، یتوملا یفطصم  شقن  هرابرد  الاح  .درک  باختنا  دوخ  یناملراپ  یسایس و  نواعم  ناونع  هب  ار  وا  اتدوک ، زا  سپ  هلـصافالب  يدهاز ،
: دوش لقن  هدش ، پاچ  تاعالطا  همانزور  رد  هک  يرون ، يدیمع  تارطاخ  زا  هلمج  دنچ  تسا  یفاک 

تشاددای اب  هشیلک  کی  تالسارم ، قودنص  تاّیوتحم  نایم  رد  هک  داد  عالطا  نفلت  اب  نم  هب  یتوملا  یفطصم  ياقآ  دادرم ، رهظ 27 
هب يدـهاز  رکـشلرس  بصن  قّدـصم و  رتـکد  لزع  رب  ریاد  ترـضحیلعا ، ناـمرف  نتم  هشیلک ، تفگ : تسیچ ؟ متفگ : تـسا ، هدیـسر 

روتـسد هتخادـنا و  قودنـص  هب  ار  هشیلک  نیا  نم  هک  .تسا  يدـهاز  ریـشدرا  ياقآ  طختـسد  هب  مه  تشادداـی  .تسا  يریزو  تسخن 
.دنراذگب لّوا  هحفص  طسو  رد  تشرد ، رداک  اب  ار  نامرف  نتم  مداد 

هبحاصم هراـبرد  دادرم ، ياتدوک 28  حاّرط  تلوزور ، میک  تارطاـخ  زا  مه  هلمج  دـنچ  هب  هک  تسین  دـب  یتوملا ، یفطـصم  هراـبرد 
.مینک هجوت  يدهاز ، رگشلرس  یبّّالق  یتاعوبطم 

: دیوگ یم  اتدوک  دض  اتدوک  باتک  رد  تلوزور 

هبحاصم اجنآ  رد  ات  دروآ  یم  کید  لزنم  هب  ار  اهنآ  دنتـسه و  نارهت  رد  هک  ییاـکیرمآ  راـگن  هماـنزور  ود  غارـس  هب  دور  یم  لـیب ،
هب ار  يدـهاز  هدرک و  لزع  ار  قّدـصم  هاش ، هک  دـیوگ  یم  هبحاصم  رد  وا  دـنهدب و  ماجنا  یتوملا  یفطـصم  اب  یهاـتوک  یتاـعوبطم 

.درب یم  ترافس  هب  ار  یفطصم  دعب  تسا ، هدناشن  وا  ياج 

گرزب یلیخ  ار  ارجام  نیا  شتارطاخ ، باتک  رد  يدهاز ، ریشدرا  یلو  دنتسه ، یناسک  هچ  دنتـسه  مولعم  هک  ییاکیرمآ  ناراگنربخ 
راسمیت میدرک ، عمج  کجنلو  ياه  هپت  رد  دندوب ، سرتسد  رد  هک  ار  ییاهنآ  یجراخ ، یلخاد و  نیربخم  ام  : » دیوگ یم  دـنک و  یم 

هب  (1)« .درک میسقت  نارادفرط ، نایم  ار  نامرف  نآ  سکع  دعب  داد و  هئارا  اهنآ  هب  ار  شدوخ  يریزو  تسخن  نامرف  اجنآ ، رد  يدهاز 
هرود نیدـنچ  هدرک ، یم  ار  اهراک  نیا  هدوب و  طوبرم  مه  تلوزور  اـب  هک  دوش  یم  صخـشم  یتوملا  یفطـصم  فیلکت  بیترت ، نیا 

.دوب زیخاتسر  بزح  لاّعف  ياضعا  زا  هدوب و  سلجم  لیکو 

ص 172.  ، 1337 نارهت ، دادرم 1332 ، ناریا : ّتلم  زیخاتسر  زور  جنپ  دمحا ، ینب  دمحا  یکباتا ، روصنم  - 1
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؟ دیئوگب زرواشک  نودیرف  هرابرد  ار  ناترظن  تسین  دب  اه ، ّتیصخش  یسررب  همادا  رد  س :

نامه يا  هماخ  رونا  یمالعا و  زانهـش  اب  زارطمه  .درب  مان  اه  نایرج  نیا  مامت  رد  درف  نیرتزاس  غورد  ناونع  هب  دـیاب  زرواـشک  زا  ج :
اب شیاهوگو  تفگ  رد  يردنکـسا  جریا  ار ، زرواشک  ياه  یگژیو  زا  فیرعت  نیرتایوگ  .تسا  كانتـشحو  ًاعقاو  هک  تسا  زرواشک 

.تسا هداد  نارهت  رد  رّوصم  نارهت  هلجم 

؟ تسیچ بزح  هرابرد  وا  باتک  حالطصا  هب  زرواشک و  رتکد  هرابرد  امش  رظن  س :

زا يرایـسب  يّدـج  فـیرحت  تاـّیلعج و  غورد و  یـصخش و  ضارغا  هب  هتخیمآ  اـّیوق  زرواـشک ، رتـکد  باـتک  متفگ ، هـک  ناـنچ  ج :
نیا یلک ، روط  هب  تسا و  هدـش  رکذ  هدـش ، فیرحت  صقان و  تروص  هب  باتک  نیا  رد  زین  یخیرات  لیاسم  زا  یخرب  .تسا  تاّیعقاو 

زرواشک .تسا  هدش  هتـشون  نآ ، يربهر  ياضعا  زا  یخرب  ندرک  ماندب  بزح و  هب  ندروآ  دراو  همطل  روظنم  هب  باتک ، حالطـصا  هب 
بلط هاج  تسین ، یضرغ  یب  درف  وا  .دهد  تبسن  نارگید  هب  ار  یتافارحنا  ای  دنک  هئربت  بزح  تاهابتـشا  مامت  زا  ار  دوخ  دهاوخ  یم 

.تسا هاوخدوخ  و 

، هتفگ هک ، تسا  نیا  هدز  يروناـیک  هب  زرواـشک  هک  یئاـه  تمهت  زا  یکی  نوـچ  : » دراد یبـلطم  دروـم ، نیا  رد  مـه  يا  هماـخ  روـنا 
ار ام  هک  ینارسفا  زا  یکی  يدابق ، ناوتس  لوق  زا  هتخاس  يا  هناسفا  کی  ینز ، تمهت  نیا  يارب  تسا  هتشک  ار  ناقهد  دمحا  يرونایک 
هب دـندروآ  دـنتفرگ و  ار  ناـقهد  لـتاق  هک  یتقو  : » تسا هتفگ  وا  هب  وکـسم  رد  يداـبق  ناوتـس  هک  هدرک  اـعدا  داد ، يرارف  نادـنز  زا 

بزح هرابرد  يزیچ  ات  میهد  یم  تاجن  ار  وا  ام  هک  هدب  نانیمطا  يرادلد و  نک و  تبحص  وا  اب  ورب  : » تفگ نم  هب  يرونایک  نادنز ،
« .دیوگن

دوب اه  تّدم  يدابق ، ناوتـس  ناقهد ، لتق  ماگنه  ًایناث  مدوب و  دزی  نادنز  رد  نم  ناقهد  دمحا  لتق  ماگنه  ًالّوا ، هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دوب يوروش  رد  هک 

نابهگن رـسفا  هدازدـمحم  ناوتـس  دوب و  رـصق  نادـنز  نوریب  رد  نابهگن  رـسفا  وا  .درک  رارف  ام  اب  مه  يدابق  میدرک ، رارف  ام  هک  یتقو 
.دوب نکمم  ریغ  نادنز  زا  ندرک  رارف  نانآ ، يرای  نودب  .دندوب و  بزح  يرسفا  نامزاس  ياضعا  زا  ود  ره  نادنز و  نورد  شخب 

يوروش داّحتا  هب  لامـش  زرم  هار  زا  لاـس 1329  ناـیاپ  زا  شیپ  ار  رـسفا  ود  نیا  دوب و  هام 1329  رذآ   24 نادنز ، زا  ام  رارف  خـیرات 
.دش مادعا  قّدصم  رتکد  يریزو  تسخن  نارود  رد  ناقهد  دمحا  لتاق  يرفعج  نسح  .میداتسرف 

هب دوب ، هدش  یفخم  يرارف و  هام 1329  رذآ  زا 24  هک  يدابق  ناوتس  هک  تسا  نکمم  روطچ 
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؟ دشاب هتشاد  روضح  يرفعج  نسح  راد  ياپ  نابهگن  رسفا  ناونع 

هدرک ار  تقامح  نیا  شا  یگنرز  همه  اـب  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يزرم  ره  هنـالیذر ، يزاـس  غورد  رد  هک  زرواـشک  نودـیرف 
مان هب  يا  هوزج  رد  مّود  راب  يدلج و  هس  تارطاخ  رد  راب  کی  يا  هماخ  رونا  دنک ، مه  رس  ار  یهت  رس و  یب  ناتـساد  نینچ  هک  تسا 
نایب ار  عوضوم  ًالبق  هک  تسا ، هدرک  اوسر  تسا ، شا  هتسیاش  هک  هنوگنامه  ار  زرواشک  نودیرف  يزاسغورد  نیا  یعّدم ،» هب  خساپ  »

.مدرک

بزح دوخ  رد  لکـشم  نیا  هک  نیا  یکی  دراد ، ّتیمومع  رظن  هس  ام  هعماج  رد  هراـب  نیا  رد  تساـجک ؟ رد  اـه  غورد  نیا  هشیر  س :
نوریب هک  یعقوم  هتشاذگ و  یم  شوپرس  زیچ  همه  رب  تشاد ، یتّیعقوم  تالیکـشت  رد  دوب و  بزح  رد  شدوخ  ات  فرط  هدوب و  هدوت 
ثعاب نیمه  هدوب و  دایز  بزح ، نورد  رد  يدنب  هتـسد  يزابدناب و  هک  تسا  نیا  مّود  رظن  .هدرک  یم  يرگاشفا  هب  عورـش  هدمآ ، یم 

نایم رد  هک  تسا  ییاه  یهاوخدوخ  بذاک و  ياهزیچ  اـه ، ّتینم  اـهرورغ ، نیمه  مّوس ، رظن  .دـنتفیب  اـه  يداو  نیا  هب  هک  هدـش  یم 
.تشاد دوجو  بزح  دارفا 

دنتـسه .دـندش  یم  لّـسوتم  هویـش  نیا  هب  يزوت ، هنیک  يور  زا  بزح ، زا  دارفا  زا  یخرب  اـهنت  دوبن ، بزح  رد  یموـمع  هویـش  نیا  ج :
يا هنومن  نینچ  ام  نایسناوآ  ریـشدرا  تارطاخ  رد  .دنتفگن  غورد  دندزن و  یـسک  هب  یتمهت  دنا و  هتـشون  تارطاخ  باتک  هک  یناسک 

هتشون ار  بزح  خیرات  هتفگ ، ار  لئاسم  هناقداص  اجنآ  رد  هتشون و  ار  يرگراک  یسایس  تازرابم  خیرات  باتک  شخبماک ، .مینیب  یمن 
رود ّتیعقاو  زا  يا  هزادنا  ات  دوخ ، زا  فیرعت  يارب  ار  یبلطم  دیاش  .دفابب  یغورد  دنزب و  یتمهت  یـسک  هب  هتـساوخن  مه  تقو  چیه  و 

.تسا هدزن  یسک  هب  ینیگنس  تمهت  اّما  دشاب ، هدرک 

ار وا  ام  هک  هدقع  نیا  .تسا  هتـشون  هنیک  ضرغ و  ساسارب  اهنت  تسا ، هتفگ  يردنکـسا  هک  روطنامه  ار ، اه  غورد  نیا  زرواشک ، اّما 
هتخانـش و ار  وا  دارفا  تسناوـتن و  دـنک و  اـپ  تسد و  یماـقم  دوـخ  يارب  هـک  دز  يرد  ره  هـب  نآ  زا  سپ  مـیدرک و  جارخا  بزح  زا 

هدرک یبایزرا  داقتعا  یب  درف  کی  ناونع  هب  ار  وا  هشیمه  هک  يرونایک  فلاـخم  تروص  هب  اـت  تسا  هدـش  یلماـع  دـنتخادنا ، شرود 
.دیایبرد تسا ،

نیا ربـخ  دوب و  قارع  رد   (1) راـیتخب روـمیت  تقو ، نآ  رد  تفر و  قارع  هب  بزح ، زا   ، جارخا زا  سپ  زرواـشک  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو 
هدنیوگ دش  اجنآ و  تفر  وا  .دنزادنیب  ار  هاش  دنهاوخ  یم  هک  دوب 

.تسا رایتخب  رومیت  ًارهاظ  هک  هدمآ  رایتخب  یلصا ، نتم  رد  - 1
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.دوش ناریا  مدرم  مایق »  » ربهر هکنیا  دیما  هب  نیسح  مادص 

هب درک  عورـش  اه و  ینیچ  فرط  تفر  دش و  دنلب  .تفرگن  شراک  هک  دـید  وا  .دـش  ضوع  عاضوا  دنتـشک و  ار  رایتخب  هکنیا  زا  سپ 
، عقوم نآ  رد  مه  اه  ینیچ  .درک  یم  یگدـنز  کی ، هجرد  لته  کی  رد  نیچ و  رد  هام  نیدـنچ  .نیچ  هب  اپورا  زا  ییاـه  هورگ  مازعا 
، دـندرک لایخ  تسا ، هدـمآ  اهنآ  يوس  هب  ناریا ، هدوت  بزح  هیئارجا  تئیه  وضع  کی  هک  دـندید  یتقو  .دـندوب  اه  يوروش  فلاخم 

هداتفا ینازیتراپ  گنج  رکف  هب  هدـش و  ادـج  بزح  زا  هک  ار  یبرغ  ياپورا  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  وا  .تسا » يرهـش  مه  دابآ  یلع  »
یبالقنا نامزاس   » هرگنک رد  هک  دـیما  نیا  هب  تشگرب  اپورا  هب  مه  دـعب  .دـنریگب  ارف  یماظن  تامیلعت  اجنآ  رد  ات  درب  نیچ  هب  دـندوب ،

هب ار  هرگنک  رد  تکرش  هزاجا  یتح  دنتخانش ، یم  بوخ  ار  وا  هک  ناناوج  مه ، اجنآ  رد  .دوش  باختنا  يربهر  هب  ناریا ،» هدوت  بزح 
.دوب يدرگاشمه  هسنارف ، رد  نیدـموب ، اب  ایوگ  نوچ  تفر ، ریازجلا  هب  دـعب  .تفرگن  شراک  مه  اجنآ  رد  بیترت ، نیا  هب  .دـندادن  وا 

.دش لوغشم  ایند  رد  راذگ  تشگ و  هب  تشاد  هک  یتفگنه  تورث  اب  مه  دعب  و  هریزجلا ، هاگشناد  داتسا  دش  ریازجلا ، رد 

يزاس غورد  زرواشک و  ياشفا  هب  هنوگ  نیا  دوب ، ادـصمه  زرواشک  اب  شخبماک ، امـش و  اـب  ینمـشد  رد  هک  يا ، هماـخرونا  ارچ  س :
؟ تسا هدز  تسد  وا ، ياه 

هتفگ هدرک و  تبحـص  همه  زا  رت  تبثم  زرواشک ، هب  تبـسن  شتارطاخ ، لّوا  پاچ  رد  يا  هماخ  .مداد  حیـضوت  ًالبق  هراب ، نیا  رد  ج :
هدوبن رتمک  نارگید  زا  مه  شداوس  هتـشاد و  لقتـسم  یتّیـصخش  هدوبن و  اه ، يدنب  هتـسد  زا  کی  چـیه  رد  زرواشک ، رتکد  هک  تسا 

لّوا پاـچ  زا  زرواـشک  یتحاراـن  یلو  .درک  لـقن  ار  تمـسق  نیا  نیع  يرکاـش ، ورـسخ  اـب  شا  هبحاـصم  رد  زرواـشک ، دوـخ  .تسا 
هداعلا قوف  تباب  نیا  زا  وا  .دوب  هدرب  ار  وا  يوربآ  هک  تسا  ناقهد  دـمحا  لتق  هلئـسم  رد  وا  يرگاشفا  رطاخ  هب  يا ، هماـخ  تارطاـخ 

مهّتم ییوگغورد ، هب  ار  يا  هماخ  يرکاش ، ورـسخ  اب  دوخ  يوگو  تفگ  رد  مه  رطاخ  نیمه  هب  دروخ و  یم  صرح  دوب و  تحاراـن 
ما هدینـشن  نونکات  هدش و  هناوید  هدش ، هتـشون  یعّدم » هب  خساپ   » هوزج رد  هک  يا ، هماخ  خساپ  راشتنا  زا  دعب  زرواشک ، ًاملـسم  .درک 

.دشاب هدمآرد  شیادص  هک 

: هدرک اعدا  شباتک  رد  هک  تسا  نیا  رگید  رادخاش  غورد  کی  تسین ، ات  ود  یکی و  زرواشک ، ياه  يزادرپ  غورد 

يرونایک و ياهمانـشد  نیهوت و  درک ، زیربل  ار  مربص  هساـک  هک  دوب  يا  هرطق  تقیقح ، رد  درک و  هتفـشآرب  ارم  هک  یللع  زا  یکی  ... 
، دوب هبزور  قیفر  هب  بزح ، مجنپ  مونلپ  ياهورهار  رد  شخبماک ،
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.دنک یفرعم  نامرهق  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  درک  مهّتم  ار  هبزور  قیفر  شخبماک ، .میدرک  تفایرد  ار  هبزور  فیقوت  ربخ  یتقو  مهنآ 
.دوش یمن  نامرهق  هبزور ، تفگ : یم  و 

اهدعب .دنک  فارتعا  تسا  نکمم  دراد و  ربخ  لیاسم  زا  يرایسب  زا  تسا و  فیعـض  هبزور ، تقیقح ، رد  هک  تفگ  یم  مه  يرونایک 
، رارصا اب  يرونایک  رصق ، نادنز  زا  لاس 1950  رد  يزکرم  هتیمک  دارفا  زا  رفن  هد  یعمج  هتسد  رارف  ماگنه  هک  مدش  علطم  وکسم  رد 

هتشاذگ هدوب ، یناردنکسا  هورگ  نارسفا  زا  هک  نایشرفت ، قیفر  ياج  دیاب  متفگ ، الاب  رد  هک  یلیلد  هب  هبزور ، قیفر  هک  هدرک  داهنشیپ 
...دنامب نادنز  رد  تشاد ، يرت  ینالوط  سبح  هکنیا  اب   (1)، نایشرفت .دوش و 

تفگ یتقو  هک  ارچ  .دش  جارخا  هکلب  دادن  افعتسا  بزح  زا  وا  هک ، نآ  لّوا  .تسا  هدنابسچ  مه  هب  ار  غورد  دنچ  رطـس ، دنچ  نیا  رد 
رد مشـش و  موـنلپ  رد  بلطم  نیا  .درک  جارخا  ار  وا  بزح  مور و  یم  تفگ  وا  درک و  تفلاـخم  بزح  مورب و  قارع  هـب  مهاوـخ  یم 
اّما .تسا و  هدرک  دییأت  ارنآ  مه ، نم  تارطاخ  باتک  راتـساریو  یتح  تسه و  بلطم  نیا  مه  نم  تارطاخ  رد  .تسه  مه  اه  هدنورپ 

: دسیون یم  روط  نیا  يربط  ناسحا  هبزور ، ورسخ  نایرج  اب  هطبار  رد 

.دش ادیپ  بزح  رد  وا  نوماریپ  رد  رظن  ود  اهیندناوخ ، هّلجم  رد  هلمج  زا  هبزور ، تافارتعا  راشتنا  زا  دعب  ... 

حیرص تافارتعا  ار  نآ  لیلد  دندناوخ و  نئاخ  ار  وا  نارگید ، نتورف و  یمـساق ، يردنکـسا ، شنمدار ، دننام  هیئارجا  تئیه  تیرثکا 
نم يرونایک و  شخبماـک ، اـّما  .دـندش  هبزور  زا  عاـفد  يارب  ناـهج  رد  یتاـعوبطم  هزراـبم  عطق  راتـساوخ  دنتـسناد و  هبزور  ورـسخ 
یم هاـش  میژر  هیلع  هزراـبم  یعون  ار  وا  تاـّیعافد  عوـمجم ، رد  میدوـب و  فلاـخم  یعاـفد  هزراـبم  عـطق  ینعی  رظن ، نیا  اـب  يربـط ،) )

ره دنتفرگ و  هبزور  هب  تبسن  يرگـشیاتس  نحل  هداد و  رییغت  ار  دوخ  رظن  يردنکـسا  شنمدار و  دش ، نارابریت  هبزور  یتقو  .میتسناد 
...دندز اج  ورسخ  کیدزن  ناتسود  زا  ار  دوخ  دندرک و  اهقطن  دوخ ، هبون  هب  مادک 

.مدوب هبزور  رادفرط  تدم ، نآ  مامت  رد  ردقچ  نم  هک  دسیون  یم  هلئسم  نیا  هرابرد  هتشون ، بلطم  نم  هیلع  ردق  نیا  هک  يربط 

.تسا هدمآرد  بآ  زا  غورد  ردقچ  هبزور ، ورسخ  هرابرد  نم  رظن  دروم  رد  مه  زرواشک  ياعّدا  نیا  هک  دینیب  یم 

.تسا هدمآ  هتشون  تسد  لصا  رد  هک  نایشیرفت ، هن  تسا و  حیحص  نایشرفت  دسر  یم  رظن  هب  - 1
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نامسآ هب  شا  هنیک  مدش ، بزح  لّوا  ریبد  نم ، هکنآ  زا  دعب  .دشن  قفوم  اّما  دوشب ، یـسک  دوخ  يارب  ات  دوب  هدز  يرد  ره  هب  زرواشک 
تـساجنیا زا  .تسا  يداقتعا  یب  ّتیثیح و  یب  تسردان ، درف  هچ  هک  متـسناد  یم  مدوب و  وا  فلاخم  ًادیدش  زاغآ ، زا  نم  نوچ  .تفر 

!! هداد تبسن  نم  هب  لتق  ات  طقف 6  مه ، رس  تشپ  مهنآ  اه ، يزاس  غورد  نیا  هب  دنک  یم  عورش  وا  هک 

ًامـسر يرونایک  هک  تسا  هتفگ  وا  .تسا  رت  هنامرـش  یب  همه  زا  مهد  یم  حرـش  هک  ار  غورد  نیا  شرگید ، ياه  غورد  همه  رانک  رد 
نادنز هب  وا  ندید  يارب  هک  يدوبهب  نامه  هلیـسو  هب  هک  تسا  هتفگ  وکـسم  رد  يزکرم  هتیمک  رد  هک  درک  فارتعا  مراهچ  مونلپ  رد 
هتیمک هب  وا  .تسا  هدوب  طاـبترا  رد  هاـش  اـب  قّدـصم ، رتکد  ندرک  طـقاس  يارب  تسا ) غورد  هلئـسم ، نیا  دوخ  ًالـصا  هک   ) دوب هدـمآ 

تخـسرس نیفلاخم  زا  هک  یماما ، لامج  ییاقب و  یناشاک و  اب  رامعتـسا ، دـض  ّتیعمج  دارفا  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  هک  تفگ  يزکرم 
.تسا هتشون  نیّدلاءایض  دیس  عفن  هب  بزح ، همانزور  رد  هلاقم  کی  یتح  هدوب و  هتفرگ  سامت  دندوب ، قّدصم 

زا یکی  رد  میاج  نداد ، ناج  نامز  ات  مک  تسد  مدش  یمن  مادـعا  رگا  مدوب ، هتفگ  يزکرم  هتیمک  هسلج  رد  ار  يزیچ  نینچ  نم  رگا 
.دوب يربیس  ياههاگ  تشادزاب 

هدرک و عافد  قّدـصم  رتکد  تلود  لابق  رد  بزح  تسایـس  زا  لیـصفت  هب  يرکاش ، ورـسخ  اب  شیاه  هتفگ  ناـمه  رد  هک  نیا  بلاـج 
.تسین دراو  دننز  یم  بزح  هب  هک  یتاماهتا  نیا  هدرک و  ییاهراک  هچ  بزح  هک  هتفگ 

هرامش 8 و 9، اه » هعمج  باتک   » هدننک رشتنم  اب  وگ  تفگ و  رد  زرواشک  هک  هدوب  هچ  يا  هماخ  اب  زرواشک  رتکد  فالتخا  الاح  س :
؟ دنز یم  فرح  يا ، هماخ  هیلع  هحفص  لهچ  زا  شیب 

دروم رد  يرونایک  هب  زرواشک  ماهّتا  یتسردان  هرابرد  يا  هماخ  يرگاشفا  .مداد  حیـضوت  ار  زرواشک  نتفر ،» رد  اـج  زا   » نیا ّتلع  ج :
.ناقهد دمحا  لتق 

نم هک  نیا  روط  نیمه  هتفگ و  رـصق  نادـنز  زا  بزح  ناربهر  رارف  هلئـسم  هرابرد  زرواشک  هک  ار  یبلطم  دـیراذگب  هتفرن ، مدای  ات  اـّما 
هک دـنک  یم  فارتـعا  هبزور  دوخ  مّوس ، غورد  نیا  هراـبرد  .منک  نشور  مینکب ، شیارب  يرکف  دـیاب  تسا و  فیعـض  هبزور  ما  هتفگ 
زا شیپ  زور  : » تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  یماظن  سرپزاب  هب  شیاه  هتفگ  رد  وا  تسا  هدوبن  نم  بناـج  زا  وا  رارف  داهنـشیپ  ًالـصا 

.تسا هدش  هّیهت  يزکرم  هتیمک  ياضعا  رارف  يارب  يا  هشقن  هک  تفگ  نم  هب  یصوصخ  روط  هب  دمآ و  رـصق  نادنز  هب  یـساّبع  رارف ،
هدهع هب  رارف ، هدمع  شقن  نوچ  یلو  .دنتسه  فلاخم  امش  رارف  اب  همه ، و 
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هتیمک وضع  هبزور ، نوچ  میا ، هتفگ  میا و  هدرک  يراشفاپ  یماظن ، نامزاس  هیئارجا  تأیه  ياضعا  ریاس  نم و  تسا ، یماـظن  ناـمزاس 
.هبزور هتفگ  نیع  تسا  نیا   (1)« .ددرگ روظنم  هدع  نیا  ءزج  دیاب  تسا ، یماظن  نامزاس  يزکرم 

ياضاقت ًاددـجم  راـهب 1332  رد  یتـقو  : » تسا هتـشون  شتاـفارتعا  رد  وا  .تـسا  بلاـج  یلیخ  هـک  هـبزور  زا  رگید  دنـس  کـی  ـالاح 
تاسلج تروص  رد  تفرگ و  رارق  وگو  تفگ  ثحب و  دروم  يزکرم ، هتیمک  رد  اضاقت  نیا  مدرک ، ار  ناریا  هدوت  بزح  رد  تیوضع 

هتیمک دانـسا  مدوـب ، يدزی  نواـعم  تاـعالّطا و  هبعـش  نواـعم  تقو  نآ  هک  نم  دوـخ  هک  یماـگنه  دـیدرگ ، سکعنم  يزکرم  هتیمک 
نآ رد  وـحن  نیا  هب  ار  مدوـخ  عوـضوم  داـتفا و  تاـسلج  تروـص  رتـفد  هب  ممـشچ  ًاـفداصت  مدرب ، تاـعالّطا  یناـگیاب  هـب  ار  يزکرم 

قباوس مامت  دیاب  تسا  هداد  افعتـسا  بزح  زا  نوچ  یلو  تسین  یبزح  درف  کی  ًالوصا  ینالف ، دوب : هدرک  راهظا  يدزی  رتکد  مدناوخ ،
تسرد نالا  هک  دندوب  هدرک  راهظا  یتایرظن  زین  نارگید  .دوش  لوبق  بزح  رد  هداس  وضع  کی  لثم  هدش و  هتفرگ  هدیدان  وا  هتشذگ 

نیا دوب : هتفگ  دوب و  هدرک  حرطم  ار  ینارکنل  ماسح  لتق  عوضوم  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  ار  يروناـیک  رتکد  رظن  یل  تسین و  مداـی 
، نم ینعی   (2)« .دش لمع  نیا  ماجنا  هب  رضاح  دوبن  بزح  وضع  یتقو  یتح  هک  تسا  دایز  ردقنآ  بزح  هب  شا  هقالع  هجرد  صخش ،

شیارب يرکف  دـیاب  تسا و  فیعـض  مدآ  نیا  هتفگ  يرونایک  هک  دـسیون  یم  مدآ  نیا  تقو  نآ  .ما  هدرک  عافد  هبزور  زا  اج  همه  رد 
سپ یتدم  ات  مینک و  عطق  ار  هبزور  زا  عافد  هک  دندوب  هتفرگ  میمـصت  هک  دوب  یئاهنامه  ءزج  زرواشک ، .مدـش  ینابـصع  نم  مینکب و 
نیا دهد  یم  ناشن  هک  لیلد  کی  مه  نیا  .وا  زا  لیلجت  هب  مینک  عورش  هبترم  ود  هک  میدرک  داهنـشیپ  ام  .دندرک  عطق  مه  شمادعا  زا 

.تسا يزاس  غورد  وگغورد و  مدآ  ردقچ  مدآ 

؟ دوش یم  رونا  ای  زرواشک  دیاع  یعفن  هچ  اه ، يزاس  غورد  هنوگ  نیا  اب  اّما  یتاصخـشم  اب  تسا  هدوب  یبزح  هک  تفگ  ناوت  یم  س :
؟ تسا رتهب  هک  دننک  دقن  ییانبریز ، یلوصا و  تروص  هب  ار  بزح  درکلمع  دنیایب و  رگا 

، همه هتبلا  .تسا  یگدزاو  هدـقع  ندرک  یـضار  هدوب  فلاخم  اهنآ  اـب  تسا و  یبزح  قباوس  ياراد  هک  یـسک  ندرک  ماندـب  ًـالوا  ج :
يرونایک هب  تبـسن  .تسا  هتفگ  اهزیچ  یلیخ  بزح ، هعومجم  هب  تبـسن  شتارطاخ  رد  .دوبن  اهنآ  دننام  یکلم  لیلخ  .دنتـسین  روطنیا 

ءزج يرونایک  هک  تسا  هتفگ  مه 

ص 134. ، 1343 نارهت ، اهیا ،) هدوت  زا  یعمج  ملق  هب   ) ناریا رد  مسینومک  ییابیز ، یلع  گنهرس  - 1
ص 545. نامه ، - 2
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هویــش نـیا  زا  يریگ  هرهب  .تـسا  هتخاـسن  غورد  روـج  نـیا  یلو  .ناراکــشزاس  فرط  هـب  تـفر  مـه  وا  یلو  .دوـب  ناــبلط  حالــصا 
یـصخش هنیک  ياضرا  يارب  طقف  هویـش ، نیا  .دنتـسه  هیامورف  ردـقچ  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  دارفا  نیا  دوخ  ّتیـصخش  هنادرمناوجان ،

.دنهد ناشن  ریصقت  یب  ار  ناشدوخ  هک  نیا  يارب  دننک  یم  ماندب  ار  دوخ  فلاخم  اهنآ  درادن  يرگید  ّتلع  چیه  تسا و 

اب 22 ام  نآلا  دنتفگ ؟ یمن  يزیچ  دندوب ، بزح  رد  ناشدوخ  ات  ارچ  اهنیا  هک ، تسا  نیا  دراد  لاؤس  ياج  نم  يارب  هک  يا  هتکن  س :
ینعی هدوبن  يا  هلئـسم  دوب ، بزح  رد  فرط  هک  ینامز  ات  مه  هشیمه  میتسه ، وربور  هدـش ، هتـشون  بزح  هرابرد  هک  تارطاخ  باـتک 
هجوتم دنتـشاذگ  یم  نوریب  ار  ناـشدوخ  ياـپ  یتـقو  و  دـندش ؟ یمن  هّجوـتم  هک  دـندوب  هدـش  قرغ  ردـقنآ  دـندوب ، بزحرد  یتـقو 

؟ تسا حرطم  يرگید  ياهزیچ  ای  دندش ؟ یم  لخاد  تیعضو 

.میراد يزاس  غورد  ینز و  تمهت  عون  دنچ  هک  مینک  هجوت  دیاب  دیدرک ، حرطم  هک  يا  هلئسم  دروم  رد  ج :

هاج راتفرگ  ای  دـنراد و  رگیدـکی  اب  يراک  تافالتخا  نوگاـنوگ و  يرکف  لـیاسم  اـهرظن و  هطقن  بزح ، نورد  رد  هک  یناـسک  لّوا ،
دوخ ياههاگدید  دننک  یم  ششوک  لالدتسا  اب  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ًالومعم  لّوا ، هورگ  رد  .دنوش  یم  اه  يروحمدوخ  اه و  یبلط 
ياـه هویــش  زا  مّود ، هورگ  ینیب  عـقاو  نودــب  ناـبلط ، هاـج  اـّما  .دــننک  تباـث  ار  رگید  هورگ  تاـّیرظن  یتسرداــن  هدرک و  حرطم  ار 

.دنریگ یم  هرهب  ینز  تمهت  هنادرمناوجان 

هار ود  دارفا ، نیا  .دنوش  یم  ادج  بزح  زا  یسایس ، ياه  تسکش  لابند  هب  رتشیب  ای  ینارحب و  طیارش  رد  ای  هک  دنتـسه  یناسک  مّود ،
.دـنراذگ یم  ماگ  دوخ  تاداقتعا  فلاـخم  یهار  هب  دـننک و  یم  ضوع  ار  دوخ  هار  یّلک  هب  اـهنآ  زا  يا  هدـع  .دـنریگ  یم  شیپ  رد 

هاگ یقطنم و  مارآ و  هاگ  تالمح ، نیا  .دـنا  هدـنام  اجرباپ  هک  تسا  یناـسک  هب  هلمح  درکیور ، نیا  هیجوت  يارب  اـهنآ  شـالت  شور 
.تسا يزاس  غورد  تمهت و  اب  هارمه  هنالیذر و 

هب اهنآ  زا  یضعب  دنهد ، همادا  هزرابم  هب  كانرطخ  راوشد و  طیارش  رد  دنتسین  رضاح  هک  دنراد  دوجو  مّود  هورگ  نیا  رد  مه  يدارفا 
یهاگ یتح  دنراد و  یم  هاگن  ار  دوخ  تاداقتعا  مه  يا  هدـع  دـنور و  یم  رانک  ادـصو  رـس  نودـب  دـنور و  یم  دوخ  یگدـنز  لابند 

.دننک یم  مه  یئاه  کمک  دنا ، هدرک  كرت  هک  ینایرج  هب  رهاظت ، نودب 

یم رد  ینایرج  ریذپان  یتشآ  لاّعف و  نانمشد  تروص  هب  هتشذگ ، عضاوم  زا  درگ  بقع  زا  سپ  هک  دنتـسه  یئاههورگ  دارفا و  مّوس ،
نآ زا  تخسرس  عافد  هار  رد  ار  دوخ  رمع  زا  اه  لاس  هک  دنیآ 
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ینایرج اب  هزرابم  يارب  ینوگانوگ  ياه  هویش  زا  ناش ، یقالخا  یناسنا و  ياه  یگژیو  نازیم  هب  هتسب  هورگ ، نیا  دارفا  دن ، هدنارذگ ا 
.دننک یم  يریگ  هرهب  دنا ، هدرک  شکرت  هک 

نیا رگید  تمـس  رد  ولهاشناهج  هللا  ترـصن  رونرذآ و  نودـیرف  زرواشک ، دـننام  یناسک  فیط و  نیا  تمـس  کـی  رد  یکلم  لـیلخ 
.دننز یم  اپ  تسد و  فیط  ود  نیا  نایم  هلصاف  رد  مه  وا  نادننامه  يورسخریما و  دنراد و  رارق  فیط 

يزاس غورد  ینز و  تمهت  هب  تسد  یماگنه  اهنت  دنرتدرمناوجان و  دـش  هتفگ  شیپ  رد  هک  اهنآ  همه  زا  هک  دنتـسه  یئاهنآ  مراهچ ،
اـشفا نتفگ و  خساپ  ناکما  رگید  تسا ، اهنآ  تالمح  فدـه  هک  یهورگ  ای  دارفا و  ای  درف  دـنوش  یم  نئمطم  هک  دـننز  یم  هنالیذر 
رـشتنم ار  دوخ  تارطاخ  یماگنه  ًًًاقیقد ، وا  .تسا  هورگ  نیا  صخـشم  ًالماک  هرهچ  يا ، هماخرونا  .درادـن  ار  نانآ  ياه  غورد  ندرک 

زگره دـندوب و  هداتـسیا  راد  هبوچ  ریز  ای  دـندوب و  هتفر  ناهج  زا  ای  دـننک  المرب  ار  وا  ياـه  غورد  دنتـسناوت  یم  هک  يدارفا  هک  درک 
.دنرادن هتشادن و  یئوگخساپ  ناکما 

لاس رد  نم  هک  ینامز  ینعی  .درک  رشتنم  ار  دوخ  هتشون  لاس 1357 ، رد  وا  .دراد  یصاخ  یگژیو  زرواشک  نودیرف  هعومجم ، نیا  رد 
دنتسین و رود  رد  دنراد  شهگن  دنشکب و  شیور  رس و  هب  یتسد  زونه  دنتسناوت  یم  هک  یناسک  نآ  دید  وا  .مدش  بزح  لّوا  ریبد   57
رد هک  یـسک  .يرونایک  هب  شدوخ  هنیک  نداد  ناشن  هب  هدرک  عورـش  اجنیا  رد  .دنیآ  یم  ولج  اه ، يرونایک  دنور و  یم  بقع  دـنراد 

دوـب و رخآ  هیئارجا  تئیه  باـختنا  رد  درک ، اوـه  هب  هک  یکاـخ  درگ و  ماـمت  مغر  هـب  هـک  اـجنآ  اـت  درب  ار  شیوربآ  مراـهچ ، موـنلپ 
.دش درط  بزح  يربهر  رد  تکرش  زا  هشیمه  يارب  دروآ و  ار  يأر  نیرتمک 

بزح هیلع  داد و  یم  هوزج  اج ، ره  رد.دـیایب  ناریا  هب  ، بزح هکنیا  زا  لبق  ات  .مینیب  یم  مه  ینمؤم  رقاب  هرابرد  ار  عوضوم  نیا  ام  س :
.درک عورشار  هدوت  بزح  هب  هلمح  ًاددجم  لاس 1365 ، رد  هک  نیا  ات  درک  توکـس  دمآ ، ناریا  هب  هک  بزح  ، تفگ یم  يزیچ  هدوت 

؟ تشذگ یم  هچ  هدرپ  تشپ  رد  فورعم ، لوق  هب  دوب ؟ ربخ  هچ  بزح  نورد  رد  امش  رظن  هب 

هک یفرح  نیا  هکداد  حیـضوت  دش  یم  .داد  باوج  دـش  یم  تشون ، یم  يزیچ  رگا  ناریا  دـمآ  بزح  یتقو  .تسا  نشور  بلطم  ج :
هب ًاددـجم  دـنا و  هتفر  هک  اهنیا  تفگ : یم  دوب و  مولعم  ناـمفیلکت  میدـش ، مادـعا  هب  موکحم  اـم  هک  یتقو  .تسا  تسرداـن  ینز  یم 

.دش نادیم  زات  هکی  لایخ ، نیمه 

يربهر و یعدم  دنهدب ؟ وا  هب  يزیچ  ای  یئاج  بزح  رد  هک  دوبن  رظتنم  ینمؤم  رقاب  س :
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؟ دوبن بزح  نورد  رد  ماقم  یعون 

یم ار  وا  ام  اپورا ، دمآ  وا  هک  یلّوا  زا  نوچ  یلو  .مینکب  لیلجت  وا  زا  مینکب و  توعد  وا  زا  ام  هک  تساوخ  یم  دماین ، ینمؤم  رقاب  ج :
اهراب يریزو ، قداص  میرک و  ژروژ  ای  ینیعم  داوج  لثم  يدارفا  زا  هک  یلاح  رد  .میدرکن  توعد  وا  زا  تسا ، هراک  هچ  هک  میتخاـنش 

تبحـص مه  اب  دـنیایب  هک  میتساوخ  اـهنآ  زا  اـهراب ، .میتشاد  داـقتعا  ناـنآ  یناـسنا  ياـه  یگژیو  تمالـس و  هب  نوچ  .میدرک  توعد 
شهاوخ یلیخ  يریزو ، قداص  زا  ًالثم  ای  .دوب  دزی  نادنز  رد  ام  اب  ینیعم  داوج  .شیالآ  یب  هداعلا ، قوف  دـندوب ، يزیمت  دارفا  .مینکب 

ام اب  مه  يراکمه  چیه  هب  رـضاح  دندماین و  ًالـصا  اهنیا  .میدـیدن  نانآ  زا  ینمـشد  چـیه  اّما  مینک ، تبحـص  مه  اب  دـیایب  هک  میدرک 
.دندشن ام  اب  تاقالم  هب  رضاح  یتح  دندشن و 

تـساوخرد دـندوب و  هدـش  دازآ  فعـض ، نداد  ناشن  اـب  مه  یخرب  دـنداتفا و  نادـنز  هب  دادرم  زا 28  دـعب  هک  دـندوب  يا  هدـع  یلو 
مه يدارفا  .میداد  مه  ّتیلاّعف  ناکما  اـهنآ  هب  یتح  میتفریذـپ و  دـندوب  یـشیالآ  یب  دارفا  هک  ار  ییاـهنآ  .دـندرک  ار  بزح  تیوضع 

.دنتشاد هناتسود  سامت  ام  اب  بزح ، رانک  رد  اّما  دنتشادن  ار  بزح  رد  تیلاّعف  ای  تیوضع و  یگدامآ  هک  دندوب 

رفن مونلپ 80  نیا  رد  .دوب  هدوت  بزح  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  ترجاـهم ، نارود  رد  مونلپ  نیلّوا  ینعی ، يزکرم ، هتیمک  مراـهچ  مونلپ 
هدمآ و بزح  هب  لاس 1323 و 1324  زا  اهنآ  رتشیب  هک  دـندوب  یبزح  لاّعف  ياهرداک  زا  ناشرفن ، هب 60  کیدزن  هک  دنتشاد  تکرش 

رفن تفه  باختنا  يارب  اهاوعد ، اه و  ثحب  همه  ناـیاپ  رد  یتقو  .دـندوب  هدرک  ّتیلاّـعف  راوشد ، طیارـش  رد  و 1334 ، لاس 1332  ات 
: زا دـندوب  ترابع  ناگدـش ، باختنا  .دوب  هرظتنم  ریغ  یّلک  هب  اقفر ، زا  یـضعب  يارآ  هجیتن  دـش ، يریگ  يأر  هیئارجا ، تئیه  ياضعا 

.نتورف رتکد  يرونایک و  نیدلارون  یمساق ، دمحا  يربط ، ناسحا  شخبماک ، دمصلادبع  يردنکسا ، جریا  شنمدار ، رتکد 

دیداد لوق  امش  دنتفگ : اهنآ  هب  يوروش  تاماقم  .مینک  یمن  راک  رفن  نیا 5  اب  ام  دنتفگ  دنداد و  افعتسا  شنمدار ، يردنکسا و  دعب ،
هناهب هب  دندرک  عورـش  کیزپیال ، میدمآ  هک  دعب  دندرک ، لوبق  دندش و  روبجم  اهنآ  .دینک  لوبق  دنتفگ ، اهرداک  تیرثکا  هچ  ره  هک 

.دندرک ییارجا  تئیه  ّتیوضع  هب  یطارقب  تدوج و  نیسح  شریذپ  هب  طونم  ار ، دوخ  يراکمه  طیارش  رارصا ، اب  يریگ و 

، لکـش نیا  هب  ار  اـهنآ  مه  هرخـالاب  .مینک  راـک  میناوت  یم  اـم  دوش و  یم  رارقرب  لداـعت  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  اـهنت  دـنتفگ : یم 
.دندرک حرطم  يرگید  مونلپ  رد  ًاددجم 

! ولهاشناهج هللا  ترصن  رگید ، هرهچ  کی  هب  میزادرپب  دیشاب ، قفاوم  رگا  س :
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رد تفرگ و  یگدـنهانپ  لاردـف ، ناملآ  زا  يوروش ، داحتا  زا  جورخ  زا  سپ  وا  هک  مدـش  روآدای  زاـغآ  رد  ولهاـشناهج ، هراـبرد  ج :
، ناریا نوـیزیولت  تشگرب و  ناریا  هب  ای 1356  لاس 1355  رد  تفرگ و  سامت  كاواس  اب  خیرات  نامه  زا  دـش و  رقتـسم  یبرغ  نیلرب 

اـضر دـمحم  و  ریبک ! هاشاضر  زا  هتـشاد و  مالعا  هاش  میژر  هب  ار  شدوخ  یگدرپسرـس  نآ ، رد  هک  درک  شخپ  ار  وا  هبحاصم  راـبود 
.درک فیرعت  يرگید ، ّقلمتم  ره  زا  رتهب  رهمایرآ ! هاشنهاش  هاش ،

نیمه زج  يرگید  هاوگ  چیه  هب  وا ، هرهچ  تخانـش  يارب  .درک  رـشتنم  ناگناگیب  ام و  ناونع  تحت  باتک  دلج  ود  لاس 1367 ، رد  وا 
مه يردنکـسا و  مه  هک ، تسا  نیا  موـش ، روآداـی  وا  طوقـس  اـب  طاـبترا  رد  دـیاب  هک  یّمهم  هلئـسم  .تسین  يزاـین  وا ، ياـه  هتـشون 

« يدازآ هار   » همانهام رد  رونرذآ ، هنالیذر  هلاقم  پاچ  ماگنه  نآ ، زا  سپ  يردنکـسا و  تارطاخ  باتک  راشتنا  ماگنه  يورـسخریما ،
هرابرد رونرذآ ، يورسخریما و  اب  وگو  تفگ  رد  مه  يردنکسا  جریا  .دنا  هتشاد  عالطا  هاش ، كاواس  هب  ولهاشناهج  یگدرپسرـس  زا 

: دیوگ یم  نایرج  نیا 

یلیخ هک  هتشون  ار  رفن  دارفا 53  مامت  مان  هلمج  زا  دراد ، یتسرد  بلاطم  رادقم  کی  هک  تسا  هتشون  یباتک  ولهاشناهج ، يردنکـسا :
.دوبن مدای  مدوخ  نم  هکنیا  يارب  تسا ، یلاع 

؟ تساجک باتک  نیا  کباب :

هدرک شاف  ار  هقرف  نایرج  مامت  هداد و  شحف  ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  هب  مه  يرادـقم  نآ  رد  هدـش ، پاـچ  نیلربرد  يردنکـسا :
(1) .دنک یم  راک  يرگید  لماوع  اب  نآلا  ولهاشناهج ، هتبلا  هتفگ ، دب  مه ، يوروش  داحتا  هب  هتبلا  .تسا 

سپ اهلاس  هک  تسا  بلاج  .دنک  یم  راک  كاواس  اب  وا  تسناد  یم  نوچ  دنتسه  یناسک  هچ  رگید  لماوع  نیا  هک  هتسناد  یم  وا  هتبلا 
، یکاواس مدآ  نیا  زا  يرونایک ، تارطاخ  رب  يدـقن  رد  يورـسخریما  كاواس ، اب  شا  يراـکمه  ولهاـشناهج و  عضو  ندـش  ینلع  زا 

: هک متشون  يورسخریما  هب  خساپ  رد  نم  هتبلا  هک  دریگ ، یم  هاوگ  يرونایک  ياه  هتشون  هیلع 

.میدیشخب امش  هب  ار  دهاش  نیا 

؟ تشاد یتّیعضو  ّتیعقوم و  هچ  دوب ؟ مه  هدنسیون  بزح ، رد  ولهاشناهج ، س :

تفر دمآ ، هک  مه  دعب  .دماین  بزح  هب  یتّدم  ًالـصا  ولهاشناهج ، .مدیدن  وا  زا  يرگید  زیچ  تارطاخ ، نیا  زج  .دوبن  هدنـسیون  هن ، ج :
وا .دوب  ناجنز  تالیکشت  لوئسم  اجنآ ، رد  ناجنز و  هب 
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دوب و شداـی  یئاـهزیچ  کـی  مسیـسکرام  زا  هرخـألاب  هداد !؟ یم  یتسیـسکرام  هفـسلف  سرد  ناـجنز ، هعمج  ماـما  هب  هک  دـیوگ  یم 
.دوب هدناوخ  ییاهزیچ 

ناجیابرذآ رد  یتّدـم  تفر و  ترجاهم  هب  يرو  هشیپ  اب  مه  دـعب  دوب و  يزاـب  هقح  سولپاـچ و  قلمتم و  مدآ  .هقرف  هب  تفر  مه  دـعب 
اجنآ دوب و  وکسم  رد  وکسم و  هب  دمآ  دعب  .دوبن  راگزاس  يرذآ  ریغ  دارفا  اب  نایشناد  نوچ  .تشاذگ  شرانک  نایشناد ، مه  دعب  .دوب 

.دوب يوروش  تاماقم  هب  دارفا  نیرت  صلخم  زا  درک و  یم  تبابط 

؟ درک یم  تکرش  هقرف  بزح و  كرتشم  تاسلج  رد  س :

يارب نونکا  .دنداد  تکرش  مه  مراهچ  مونلپ  رد  دوب ، هقرف  نینواعم  زا  یکی  یتّدم  هک  نیا  ناونع  هب  ار  وا  عیسو ، مونلپ  نآرد  هلب ، ج :
: منک یم  هراشا  بلاج  هتکن  دنچ  هب  مروآ و  یم  هاوگ  ار  شدوخ  ياه  هتشون  ولهاشناهج ، یفرعم 

.تسا هدرکن  رکذ  ار  یسمش  خیرات  هدرک و  ناونع  یهاشنهاش 2547  خیرات  ار  دوخ  باتک  خیرات  وا  هکنآ ، لّوا 

: تسا هتشون  نینچ  كاواس ، اضردّمحم و  میژر  زا  عافد  يارب  باتک ، زا  یشخب  رد  هک ، نیا  رگید 

، دوخ يریزو  تسخن  زور  دـنچ  هام و  کی  هرود  رد  اهنت  وا  .تسا  رایتخب  روپاش  رتکد  ياقآ  یّلم ، ههبج  ناگدـنامزاب  زا  رگید  یکی 
يارجا اهدنوخآ و  تموکح  ندروآ  راکرس  يارب  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  داد  ماجنا  ار  ریز  ياهراک  روشک ، ّتلم و  حلاصم  فالخرب 

.دوب یفاک  ناگناگیب ، تایرظن 

لالقتـسا و نماض  هناگی  هک  شترا ، تسناد ، یمن  وا  هک  دـنک  رواب  هک  تسیک  .دـنک  كرت  ار  ناریا  هک  تساوخ  هاش  زا  رارـصا  اب   1
دنویپ یگتـسباو و  قحاـن ، هب  اـی  قح  هب  دوـب ، کـیراب  کـیرات و  رایـسب  ياـهزور  رد  هاـگآ ، ناـیناریا  دـیما  اـهنت  ناریا و  تیمکاـح 

هدـنیامن رزیاه و  ياقآ  یـس ، یب  یب  يویدار  زا  هک  ادـص  رـس و  نآ  اب  درک  رواـب  ناوت  یم  اـیآ  تشاد ؟ هاـش  صخـش  هب  یتسـسگان 
ناگناگیب همانرب  هشقن و  شخب  نیرتگرزب  نیتسخن و  ناریا  زا  هاش  نتفر  هک  تسناد  یمن  وا  دیسر ، یم  شوگ  هب  رتراک  ياقآ  یمسر 

نیرتدـنمورب داد و  داـب  رب  ار  ناریا  ناتـسرپ  نهیم  ياـهوزرآ  اهدـیما و  همه  درک و  جـلف  ار  ناریا  شترا  دوـخ ، راـک  نیا  اـب  وا  دوـب ؟
.درپس نامیخژد  هب  هتسب  تسد  ار  نارسفا 

مّدقم ناور و  كاپ  يریصن ، كاواس ، نارس  ناریا ، نارسفا  نیرتدنمورب  ولهاشناهج ، رظن  رد  )
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!( دنتسه

دننزب یبهذم  گنر  دوخ ، هشقن  هب  ات  دنا  هدرک  بوشآ  هدننادرگ  ار  اهدنوخآ  ناگناگیب ، تسناد  یم  بوخ  دـید و  یم  هکنآ  اب  وا   2
لثم اهدنوخآ ، نارادمدرـس  .دنتـسه  اهدنوخآ  هجوج  یناغفا ، هراوآ  ياههورگ  اه و  يا  هدوت  اه ، ینیطـسلف  شیپاشیپ  رد  اج  همه  و 

.دنشاب یمسر  ربهر  ياراد  اهدنوخآ ، ات  درک  دازآ  نادنز  زا  ار  نارگید  يرظتنم و  ياقآ  یناقلاط و  ياقآ 

تـصرف نیتسخن  رد  یتسیاب  یم  تشاد و  یـصقاون  تاهج ، يا  هراپ  رد  تینما  نامزاس  هکنیا  زا  .درک  لحنم  ار  ّتینما  ناـمزاس  وا ،  3
هک دوبن  يدیفس  کچ  ّتینما  نامزاس  لالحنا  انگنت ، نآ  رد  ایآ  اّما  تسین و  یفرح  چیه  ياج  دوش ، هداد  نآ  هب  يرگید  ناماسو  رس 

دنمراک نیدـنچ  يراک  منادـن  زیواتـسد  هب  ایآ  دـش ؟ هداد  يا  هدوت  ناتـسرپ  هناـگیب  يا و  هفرح  ناـشکمدآ  ناریا و  ّتلم  نانمـشد  هب 
؟ دیشوپ مشچ  اج  کی  هب  نآ ، زا  ناوت  یم  ّتینما ، نامزاس 

ناگناگیب و هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  شقن  نیـسپاو  دوب ، هاگآ  ینیمخ ، نتخیگنارب  رد  ناگناگیب  ياه  هشقن  زا  یبوخ  هب  هکنیا  اب  وا ،  4
يامیپاوه يارب  ار ، دابآرهم  هاگدورف  رتمهم ، همه  زا  روشک و  ياههاگدورف  درک و  ءافیا  اهدـنوخآ ، تموکح  ندروآ  راـک  يور  زین 

(1)  ...« درک و زاب  هر )  ) ینیمخ ماما ) )

يوروش ارچ  دـیوگ  یم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ولهاشناهج  رخآ  راکهاش  اّما  دـشابن ، اهراتفگ ، نیا  حیـضوت  هب  يزاین  منک  یم  رکف 
؟ دندرک بزح  لّوا  ربهر  ار  يرونایک  اه ،

: دسیون یم  ولهاشناهج 

( ماما  ) هللا حور  دیـس  یعقرب و  نایاقآ  هک  تشاد  يّرـس  رـس و  مارآان ، ياهدـنوخآ  زا  يا  هراـپ  اـب  ياه 1323  لاـس  رد  هدوت ، بزح 
! دنا هدوب  هلمج  نآ  زا  هر )  ) ینیمخ

، هودق اضردمحم  ياقآ  هب  تیرومأم ، نیا  سپـس ، .دوب  هدوت  بزح  يرگراک  ياه  هیداحتا  رد  هک  دوب  اتـسور  اضر  اهنآ ، طبار  ادـتبا 
، بزح رد  حلـص  ناراداوه  يوگخـساپ  رگید ، يوس  زا  تشاد و  يدنوخآ  داوس  دوب و  هدازدنوخآ  وس ، کی  زا  هک  ارچ  .دش  هدرپس 

نارگید زا  شیب  هر )  ) ینیمخ هللا  حور  دیـس  ماما )  ) اهدـنوخآ نایم  زا  نامز ، ناـمه  زا  نوچ  هکنیا ، نخـس  هتوک  .تفر  یم  رامـش  هب 
! داتفا وا  زا  يرادرب  هرهب  رکف  هب  يوروش ، هاگتسد  دیشک ، یم  ار  تلود  هاش و  اب  تفلاخم  هدابک 

،. 1380 نارهت ، دناجرو ، تاراشتنا  یشابهد ، یلع  مامتها  هب  ناگناگیب ، ام و  راشفا ، ول  هاشناهج  هللا  ترصن  - 1
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، يدنواشیوخ زیواتسد  هب  تسناوت  تسا ، بلط  تصرف  هک  اجنآ  زا  مه  يرونایک  ياقآ  هودق ، اضردمحم  اتسور و  نایاقآ  زا  هتـشذگ 
هب ینیمخ  ياقآ  ردام  یئاد  ای  ومع  يرونایک ، نیدلارون  ياقآ  گرزبردپ  يرون ، هللا  لضف  خیـش  ایوگ  هک  ارچ  .دـشاب  سامت  رد  وا  اب 
رد وا  تماقا  ناـمز  رد  هکیروط  .دـش  رتشیب  اهـسامت ، نیا  دـندش ، دـیعبت  ناریا  زا  هر ،)  ) ینیمخ ( ماـما  ) هک یماـگنه  دـیآ ! یم  راـمش 

.دنتفرگ یم  ماهلا  كرالک  يزمر  نوچ  یناگناگیب  زا  دندوب و  هتسشن  بیس  تخرد  ریز  وتاشول ، لفون  رد  و  سیراپ ،

)!!!( دنتفر سیراپ  هب  وا ، سوب  تسد  ترایز و  يارب  نیلرب ، زا  اراکشآ  زوریف ، میرم  وناب  يرونایک و  ياقآ 

هب بزح  یلوا  ریبد  زا  دوب ، تسرپ  نهیم  دنمـشناد و  يدرم  هک  ار  يردنکـسا  جریا  رتکد  ماـمت ، باتـش  اـب  اهـسور ، رطاـخ ، نیمه  هب 
بوصنم وا  ياج  هب  ار  شکمدآ  هدـیلامرو  هچاپ  يارچ  نوچ و  یب  رکون  هودـق  يرونایک ، ياقآ  دنتـشادرب و  هدوت ،» نیون   » حالطـصا

: دنتشاد رظندم  ار  زیچ  دنچ  يرونایک ، باصتنا  رد  .دندرک 

دوجولا بجاو  یفن  ییادخ و  یب  زا  مد  هک  یماگنه  .پینسرپ و  یب  اه ، یگنرف  لوق  هب  تسا و  يراب  دنب و  یب  درم  وا  هکنآ ، تسخن 
! دیزخ تفرگ و  هکنانچ  دزخب ، زین ، هر )  ) ینیمخ ماما )  ) ملع ریز  دریگب و  بیجی » نّما   » متخ هک  درادن  یکاب  دنز ، یم 

یم رتهب  تسا ، ینیمخ  دمحا  دیـس  مالـسالا  تجح  هلاخ  رـسپ  وا ، نخـس ، رگید  هب  وا و  هلاخ  رهوش  ینیمخ ، ياقآ  نوچ  هکنیا ، مود 
(1) ...درک هکنانچ  دنک ، ادیپ  دوخ  یسور  نابابرا  دوس  هب  یکرتشم  نابز  ماما ، اب  يدنواشیوخ  رابتعا  هب  دناوت  یم  تسناوت و 

هوای نیا  دوب ، راد  هبوچ  ریز  يرونایک  هک  ینامز  رد  هناهاگآ و  ًالماک  وا  .تسین  وا  نونج  هناـشن  ولهاـشناهج ، ياـه  هتـشون  نیا  هتبلا ،
، سیلگنا سوساـج  مه  يوروش و  سوساـج  مه  مه ، نآ  مرـسمه ، نم و  ندوب  سوساـج  هلمج  زا  رگید ، تمهت  اـههد  اـب  ار  یئوگ 

.درک مهرس 

.تسا هدرک  پاچ  ار  دوب  هداتسرف  يردنکسا  يارب  كاواس  هک  يا  همان  باتک ، نیمه  رد  وا  ًانمض 

جارخا رانکرب و  تیلوئسم  زا  يرونایک  هدش و  رـشتنم  يردنکـسا  جریا  يوس  زا  همان  نیا  هک  دندش  رظتنم  هچ  ره  اه ، یکاواس  ًارهاظ 
رومأم هب  ار  تیرومأم  نیا  اذل  دندیسرن و  ییاج  هب  دوش ،

.196 صص 195 –  نامه ، - 1
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ار نآ  ات  دـنداد  دـنا ، هتـشاد  يراکمه  همان  نیا  هیهت  رد  یمالعا ، زانهـش  اب  نیقی ، هب  کیدزن  لاـمتحا  هب  هک  ولهاـشناهج ، ناـشدوخ ،
.دنک رشتنم 

همان نیا  زییاپ 1368 ، لاس 1367 و  رد  ولهاشناهج ، باتک  راشتنا  زا  سپ  لاسکی  رونرذآ ، يورسخریما و  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
.دندرک پاچ  ار 

.تسا هر )  ) ینیمخ ماما  اب  نم )  ) يرونایک يدنواشیوخ  هرابرد  رفن  ود  نیا  ییوگ  نایذه  روآ ، هدنخ  هتکن  اّما 

زا سپ  یمک  .دیآ و  یم  رامـش  هب  ینیمخ  ماما  ردام  یئاد  ای  ومع  يرونایک ، ّدج  يرون ، هللا  لضف  خیـش  هک  تسا  هتـشون  ادـتبا  رد  وا 
، ... تسا ینیمخ  دمحادیس  مالسالا  هجح  هلاخ  رسپ  شدوخ ، وا  وا و  هلاخ  رهوش  ینیمخ ، ياقآ  نوچ ، هک  تسا  هتشون  نآ 

مه نم  هتـشادن و  يرهاوخ  ًالـصا  نم  ردام  هک  تساجنیا  بلاج  الاح  تسا ! هدوب  ینیمخ  ماما  رـسمه  رهاوخ  يروناـیک ، رداـم  ینعی 
!! مشاب هتشاد  هلاخرسپ  ات  مرادن  هتشادن و  يا  هلاخ 

؟ دوب یمدآ  عون  هچ  وا  روط ؟ هچ  یعولط  دومحم  س :

ژاریت رد  اّما  یفاّحص ، نیرتهب  ذغاک و  نیرتهب  اب  دایز و  مجح  اب  يرایسب ، ياه  باتک  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یعولط ، دومحم  ج :
.تسا هدرک  رشتنم  هخسن ، رثکادح 5000  دودحم 

کیدزن ناگتـسباو  زا  یناریما ، نآ ، لوئـسم  ریدـم  زایتما و  بحاص  هک  دوب  اهیندـناوخ  همان  هتفه  ریبدرـس  یتّدـم  هاـش ، نارود  رد  وا 
ياهرهـش زا  یکی  زا  مه ، سلجم  ياه  هرود  زا  یکی  رد  دیـسر و  ییاراد  ترازو  یّلک  ریدم  ماقم  هب  مه  یتّدم  دوب ، مکاح  هاگتـسد 

.مینک تبحص  هدنیآ ، ياهوگتفگ  زا  یکی  رد  تسا  رتهب  وا ، درکلمع  یسررب  يارب  .دیسر  سلجم  یگدنیامن  هب  ناجیابرذآ 

؟ میزادرپب يورسخ  ریما  کباب  هب  تسا  روط  هچ  سپ  س :

وضع لاس 1324 ، ًالامتحا  دمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  ینف ، هدکـشناد  رد  لیـصحت  يارب  .دراد  بیـشن  زارفرپ و  يا  هتـشذگ  وا ، هلب ، ج :
، دـندمآ ینف  هدکـشناد  هب  نارهت و  هب  مه  اب  دـندوب و  مه  يدرگاـشمه  دـندوب و  مه  اـب  زیربت  زا  هک  ییازریم  هللا  جرف  اـب  .دـش  بزح 

رداک تروص  هب  دـنورب ، دوخ  يا  هفرح  راـک  لاـبند  هکنیا  ياـجب  هدکـشناد ، رد  لیـصحت  ناـیاپ  زا  سپ  اـهنآ  يود  ره  .دوب  تسود 
.دندمآرد یبزح 

رکف مدرک و  هابتـشا  متارطاخ ، رد  نم  هتبلا ، ، ) میداتـسرف نایوجـشناد  یللملا  نیب  نامزاس  هب  یگدنیامن  يارب  ار  وا  دادرم ، زا 28  دعب 
رد ناریبد ، زا  یکی  ناونع  هب  لاـس  نیدـنچ  ناـمزاس ، نآ  رد  وا  دوب ) دادرم  زا 28  دـعب  هک  میداتـسرف  ار  وا  دادرم ، زا 28  لبق  مدرک 

تیلاعف نامزاس  نآ  هناخ  ریبد 
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نیب نویـساردف  هب  هتـسباو  یّلم  ياـه  ناـمزاس  ياـه  هرگنک  رد  تکرـش  یـشکرس و  يارب  لـلملا ، نیب  روما  ریبد  ناوـنع  هب  .درک  یم 
هک اهلاس  نآ  رد  نامزاس ، هناخریبد  رد  راک  ناـیرج  رد  .تسا  هدرک  يرایـسب  ياـه  ترفاـسم  نیتـال ، ياـکیرمآ  هب  هژیو  هب  یللملا و 
رد یئاهوگو  تفگ  یگدـنیامن ، تئیه  ود  نایم  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  .دوب  بآرکـش »  » يوروش داحتا  نیچ و  قلخ  يروهمج  نایم 

بزح تاـماقم  ظاـحل ، نـیا  زا  .دوـب  هـتفرگ  ار  ینیچ  ناگدـنیامن  فرط  اـه ، يریگرد  نـیا  رد  رابدـنچ  يورــسخریما ، .تـفرگ  یم 
هسردم رد  شزومآ  يارب  ار  وا  تفای ، نایاپ  اجنآ  رد  شتیلاعف  هک  نیا  زا  سپ  .دنتـشادن  یبوخ  رظن  وا  هب  تبـسن  يوروش  تسینومک 

، بزح يربـهر  رارـصا  اـب  هرخـالاب  یلو  دـنریذپب  ار  وا  دنتـساوخ  یمن  اـه  يوروـش  زاـغآ ، رد  .مـیدرک  دزماـن  وکـسم ، بزح  یلاـع 
وا اب  زین  دوب  الئوزنو  لها  يوناب  کی  هک  شرسمه  درک و  یط  وکـسم  رد  ار  یبزح  یلاع  هسردم  لماک  هرود  لاس  هس  وا ، .دنتفریذپ 

ناملآ کیتارکومد  يروهمج  هب  اهنآ  لیـصحت ، نایاپ  زا  سپ  .دـش  لیـصحتلا  غراف  يراـمعم  هتـشر  رد  اـجنآ ، رد  دوب و  وکـسم  رد 
رارق تشادـن ، وا  جراخم  تخادرپ  يارب  يا  هجدوب  بزح ، نوچ  دورب و  هسنارف  هب  یبزح ، تیلاعف  يارب  هک  دوب  دـنمقالع  وا  .دـندمآ 
لابند هرابود  دوب ، نامتخاس  یسدنهم  هتـشر  رد  هک  ار  دوخ  تالیـصحت  دنامب و  ناملآ  کیتارکومد  يروهمج  رد  ار  یتدم  هک  دش 

رد نامتخاس  یمداکآ  رد  مدوب و  هتفر  رانک  بزح  يربهر  رد  تیلاعف  زا  نم  هک  يا  هرود  نامه  هب  دش  یم  طوبرم  نایرج  نیا  .دـنک 
ار یـصوصخم  داتـسا  دنداد و  يا  هناخ  اهنآ  هب  .دـندرک  یم  يدایز  کمک  شرـسمه ، وا و  هب  یناملآ  ياقفر  .مدرک  یم  راک  نیلرب ،

يوناب هک  مه ، شرـسمه  نارود ، نیا  رد  .دـنک  کمک  نامتخاس  یـسدنهم  هتـشر  رد  شتالیـصحت  همادا  رد  وا  هب  ات  دـندرک  رومأـم 
زاتمم هجرد  اب  ار  شا  همان  نایاپ  درک و  زاغآ  يزاسرهش  هتشر  رد  ار  شیارتکد  راک  نامتخاس ، یمداکآ  رد  دوب ، يدادعتسا  اب  رایسب 

.دناسر نایاپ  هب  هجرد ) نیرتالاب  )

کمک بزح و  هیصوت  اب  ًادعب  یلو  دوب  راکیب  یتدم  زاغآ ، رد  .دنتفر  هسنارف  هب  شدوخ ، ندش  هدامآ  شرـسمه و  راک  نایاپ  زا  سپ 
ًارهاظ .دش  راک  هب  لوغشم  تشاد ، ذوفن  نآ  رد  تسینومک  بزح  ًالامتحا  هک  ینامتخاس  تکرـش  کی  رد  هسنارف ، تسینومک  بزح 
.تفر یم  ریازجلا  هب  اه  حرط  نآ  هب  یگدیـسر  يارب  اـمیپاوه  اـب  وا  هتـشاد و  یگرزب  یناـمتخاس  ياـهراک  ریازجلا ، رد  تکرـش  نیا 
دوجو یگتـسد  ود  مه  دودـحم  تیلاـعف  نآ  رد  .دوب  دودـحم  رایـسب  نارود  نآرد  سیراـپ  رد  هژیو  هب  هسنارف  رد  اـم  یبزح  تیلاـعف 

وا هک  بزح  یمیدق  یلیخ  دارفا  زا  يرظن ، نیسح  سدنهم  يرگید ، دوب و  يورسخریما  یکی  کچوک ، هتسد  ود  نیا  ناربهر  .تشاد 
زا سپ  دوب و  ینادنز  یتدم  دادرم ، زا 28  سپ  دوب و  هدش  لیصحتلا  غراف  نامتخاس  هتشر  رد  ینف ، هدکشناد  رد  مه 
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لوئسم مهدراهچ ، مونلپ  رد  هرابود  نم ، هکنیا  زا  سپ  .دنتـشادن  لوبق  ار  رگیدکی  رفن ، ود  نیا  .دوب  هتفر  هسنارف  هب  نادنز ، زا  يدازآ 
.مدشن اهنآ  نداد  یتشآ  هب  قفوم  اّما  متفر  سیراپ  هب  ود  نیا  نداد  یتشآ  يارب  رابدنچ  مدش ، تالیکشت 

؟ دوب کباب  زا  رتالاب  دوب ؟ یحطس  هچ  رد  يرظن  نیسح  س :

یلو دوب  هتفر  هسنارف  هب  کباب  زا  رتدوز  یلیخ  يرظن  .دوب  يزکرم  هتیمک  رواـشم  وضع  کـباب  دوب و  کـباب  زا  رت  نیئاـپ  وا  ریخ ، ج :
دوب تسود  يردنکـسا  اب  هکنیا  نیع  رد  کباب  یبزح ، شیارگ  ظاحلزا  .دوب  بزح  هب  دنمقالع  ًاعقاو  نوچ  درک ، یم  راک  .دوب  لاعف 

رد هلئسم  نیا  .درک  یم  ینابیتشپ  يردنکسا ، ربارب  رد  نم  هاگدید  زا  ًادج  ناریا ، هب  ندمآ  هناتسآ  رد  ًالثم  اه ، مونلپ  تاسلج  رد  یلو 
امش متفگ  ار  متاهابتشا  نم  بخ  : » دیوگ یم  يردنکسا  يردنکـسا ، اب  وگو  تفگ  رد  .تسا  هتفای  باتزاب  مه  يردنکـسا  تارطاخ 

: دیوگ یم  وا  خساپ  رد  کباب  .دیئوگب » ار  ناتاهابتشا  مه 

، متـشاد ناریا  عاـضوا  هب  تبـسن  تقو  نآ  رد  هک  يرکفت  نآ  اـب  ار  يروناـیک  هیرظن  ناریا  هب  نتفر  عقوم  رد  .میوـگب  ار  شتـسار  نم 
ناریا هب  هیرظن  نیا  اـب  مدرک و  یم  دـییأت  ار  وا  رظن  نـم  رطاـخ ، نـیمه  هـب  .رت  یتـسیمرفر  ار ، وـت  تاـیرظن  متـسناد و  یم  رت  یبـالقنا 

(1) .متفر

يا هلاقم  رد  هتبلا  نمهب 61 ، زا  شیپ  لاس  ود  تفر ، هسنارف  هب  هجلاـعم  يارب  ناتـسمز 59 ، ای  زییاپ  رد  دمآ و  ناریا  هب  هقالع  اب  زین  وا 
ادرف و زورما و  یه  هک  تسه  مدای  نم  یلو  ددرگرب  ناریا  هب  ات  هدوب  نیا  راتـساوخ  هک  تسا  هدرک  اـعّدا  هتـشون ، هنیدآ  هّلجم  رد  هک 
هک دوب  نیا  نآ  ّتلع  هک  دـنک  یم  نایب  روط  نیا  شدوخ ، الاح  .ددرگرب  ناریا  هب  رگید  تساوخ  یمن  درک و  یم  هام ، نآ  هاـم و  نیا 
هب وا  هک  مرادن  رطاخ  هب  چـیه  نم ، .درک  یم  تفلاخم  وا  ندـمآ  اب  بزح  يربهر  دوب ، هدرک  ضارتعا  هدوت ، بزح  تسایـس  هب  نوچ 

، ام كرتشم  قیفر  لاح ، ره  هب  ددرگرب ؟ ناریا  هب  هک  تشاد  رارـصا  ارچ  تشاد ، ضارتعا  رگا  .دشاب  هتـشاد  ضارتعا  بزح ، تسایس 
.دنک يرواد  اهرظن  فالتخا  نیا  هرابرد  ات  تسین  هدنز  ینازیم ، دای ، هدنز 

بزح هماـنرب  نیلّوا  رد  هک  یتـسینومک  هشتآ  ود  عضوم  زا  نارگید ، روـنرذآ و  يورـسخریما و  یـسایس  يریگ  تمـس  رییغت  هراـبرد 
تـسد نابلط  تنطلـس  اـب  يراـکمه  يارب  هداـمآ  تارکومد  پچ  اـت  تسا ، هدـش  جرد  ینارا » هار   » هماـنهام رد  ناریا ، کـیتارکومد 
نیا .دتفا  یمن  قافتا  هبترم  کی  درگ ، بقع  نایرج  نیا  هک  میوگب  دیاب  ناهاوخ ، هطورشم  اب  فالتئا  اکیرمآ و  مسیلایرپما  هدناشن 

ص 420. يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
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دقتعم یملع  مسیلایـسوس  هب  يزور  هک  یناسک  همه  ًابیرقت  هک  تسا  یبیـشارس  رد  ماگ  هب  ماگ  درگ  بقع  کی  يریگ ، تمـس  رییغت 
نآ لخاد  دندرک ، تشپ  نآ  هب  دندیرب و  نآ  زا  کیدزن ، يزوریپ  بسک  هب  تبسن  يدیماان  اب  یعامتجا و  راوشد  طیارش  رد  دندوب و 

يردنکـسا و اـب  وا.تسا  نیمه  هدـنیآ ، رد  زورما  هب  اـت  بزح  مهدـجه  موـنلپ  زا  دـعب  مـه ، شناراـی  يورـسخریما و  هار  .دـنتلغ  یم 
موـنلپ هب  ناریا ، هعماـج  رد  یتسیلایـسوس  ینوـگرگد  يارب  هزراـبم  موزل  مسیلایـسوس و  میـسیسکرام و  هب  داـقتعا  اـب  زوـنه  نارگید ،
داحتا تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک  هب  هورگ  نیا  دشرم  يردنکـسا  زیمآ  ّقلمت  همان  دنتفر و  وکـسم  هب  ناریا  هدوت  بزح  مهدجه 

.ترجاهم رد  بزح  يربهر  نتفرگ  تسد  هب  يارب  دوب  یشالت  يوروش ،

: دش نانآ  تیقفوم  عنام  لماع ، هس  نم ، دید  هب 

.ناریا رد  « روصم نارهت   » همان هتفه  اب  يردنکسا  هبحاصم  لوا 

يدج توافت  ًاملسم  يوروش ، داحتا  تسینومک  بزح  یبایزرا  اب  هک  ناریا ، رد  بزح  تسکش  للع  هرابرد  هورگ ، نیا  یبایزرا  مود 
.تشاد

(1) .نایشناد هورگ  هب  يوروش  تاماقم  لماک  دامتعا  رت ، مهم  همه  زا  دیاش  موس و  و 

، ماگ نیلوا  نیمه  رد  یلو  .دنتشادرب  هتـشذگ  تاداقتعا  زا  ندش  رود  هار  رد  ار  ماگ  نیلوا  شنارای ، يورـسخریما و  تسکـش ، نیا  اب 
شخب راتفگ  شیپ  رد  رونرذآ  يورسخریما و  هراب ، نیا  رد  .دش  زاغآ  يردنکـسا  اب  داجرف  داهرف  دیاش ، رونرذآ و  وا و  رظن  فالتخا 

: دنا هتشون  نینچ  يردنکسا ، تارطاخ  مود 

يراکفالخ هک  مهدجه  یئاذک  مونلپ  زا  تعجارم  زا  سپ  و  نآ ، هناحضتفم  تسکـش  بزح و  هب  یمالـسا  يروهمج  موجه  لابند  هب 
دوخ یخیرات  نایاپ  هب  ناریا  هدوت  بزح  رگید ، هک  دـش  ملـسم  ام  يارب  دیـسر ، تابثا  هب  مونلپ ، هکرعم  ناگدـننادرگ  تاـفلخت  اـه و 

.تسا هتفر  داب  رب  همه  اه ، يراکادف  اهینامرهق و  همه  نآ  و  هدیسر ،

رد ار  نآ  يدنب  عمج  هدیشک و  یسررب  دقن و  هب  ینیع  یعقاو و  روط  هب  ار ، بزح  هتشذگ  هک  دوب  نیا  یقطنم ، هیلوا و  لمعلا  سکع 
بزح نیرتگرزب  هک  دـش  بجوم  یلماوع  هچ  دوش  نشور  ات  .میهد  رارق  ناریا  یتسینومک  شبنج  لک  يا و  هدوت  ناوج  لسن  راـیتخا 

ثداوح و زا  ام  ياهیبایزرا  اب  دروخرب  .دسرب  تسب  نب  هب  هدش و  هدیشک  تکالف  هب  نینچ ، نیا  ناریا  یسایس 

«. ص«ب مود ، شخب  سیراپ ، پاچ  يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
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.دوبن ناسکی  يردنکسا  قیفر  اب  یبزح  ياه  تیصخش 

نآ زا  اهنت  ای  دندرک و  یم  حرطم  تقادص  رـس  زا  ار  لوا  نارود  یتسینومک  ياه  يریگ  عضوم  شنارای ، يورـسخریما و  ایآ  هک  نیا 
ماهبا ياج  هلئسم ، کی  اهنت  .تسین  نشور  میارب  دندرک ، یم  هدافتـسا  دندوب ، اهنآ  درگادرگ  هک  دقتعم  يا  هدوت  رـصانع  ظفح  يارب 

ات رذآ 1368  ینارا » هار   » هرامش نیا  نایم  هک  نیا  نآ  مشاب و  هتشاد  دیدرت  قوف  ياه  يریگ  عضوم  تقادص  هب  تبسن  ات  دراذگ  یم 
دوجو نودـب  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ  .دراد  دوجو  هلـصاف  هام  راهچ  اـهنت  تشهبیدرا 1369  ینعی 23  هرامـش ، نیرخآ  راشتنا 

؟ ددنویپب عوقو  هب  هام  رد 4  يا ، هجرد  درگ 180  بقع  نینچ  یلبق ، تامدقم 

ات لاس 69  زا  ینعی  ریخا ، ياه  لاس  رد  نانآ  هک  یهار  میراذگب ، درگ ، بقع  نامز  ات  شنارای  يورـسخریما و  تقادص  رب  ار  انب  رگا 
.دنا هتفر  ورف  نآ  رد  ولگ  ات  ًالعف  هک  تسا  یقالتاب  شنایاپ ، هک  تسا  هدوب  يا  هدنزغل  دنت و  رایسب  یبیشارس  دنا ، هدومیپ  لاح ، هب 

اکیرمآ و مسیلایرپما  هب  ناگدرپس  رس  يولهپ و  اضر  ناگدناشن  تسد  نویامه ، شویراد  لاثما  اب  نوگانوگ  ياهرانیمـس  رد  تکرش 
( زورمین همانزور  رد  يورـسخریما  لصفم  هلاقم  ، ) نابلط تنطلـس  اب  يراکمه  ناهاوخ و  هطورـشم  اب  فـالتئا  يارب  یگداـمآ  مـالعا 

.تسا ریگمشچ  طوقس  کی  زا  یکاح 

زا یگدروخرـس  شتلع  دـینیب ؟ یم  هـچ  رد  ار  برغ  تمـس  هـب  شیارگ  اـهنآ و  باعـشنا  بزح و  زا  اـهنیا  یگدروخرـس  تـّلع  س :
؟ یسور مسیسکرام  ندیسر  تسب  نب  هب  ای  هدوبن ؟ يوروش 

کیزپیال رد  دـنتفر و  یم  اهنآ  همه  دـندش ، یم  باختنا  بزح  يربهر  هب  مهدـجه ، مونلپ  رد  اهنیا  رگا  دوب ، ّتلع  نیمه  هب  ارچ ، ج :
ات مه  دـعب  درک و  یتدـم  هک  ار  يراک  نامه  .بزح  ریبد  دـش  یم  دـعب  درک و  یم  يراک  نینچ  يردنکـسا  مک  تسد  .دنتـسشن  یم 

هدرک باختنا  ناریا ، دروم  رد  اه  يوروش  هک  درک  یم  باختنا  ار  یهار  مه  ًاـمتح  .داد  یم  همادا  ار  ناـیرج  ناـمه  دوب ، هدـنز  یتقو 
هک روطنامه  يردنکـسا ، یهتنم ، .دنتـشادن  یهاگ  هیکت  رگید  هک  ارچ  .دندش  دیماان  هدروخرـس و  دندشن ، باختنا  یتقو  اّما  .دـندوب 

.يوروش هب  مهو  مسیسکرام  هب  مه  درک ، ظفح  ار  شدوخ  تاداقتعا  متفگ ،

راشتنا ناریا و  مدرم  کیتارکومد  بزح  ات  رذآ 1362  مهدجه ، مونلپ  هلصاف  رد  شنارای  رونرذآ و  يورـسخریما و  درکلمع  هرابرد 
هرابرد مراد و  عالطا  شتارطاخ ، پاچ  میظنت و  يردنکسا و  اب  وگو  تفگ  زا  اهنت  لاس ، ینعی 5  لاس 1367  رد  ینارا » هار   » همانهام

نیدرورف زا  سپ  نارود 
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زا نم  هک  ییاه  هرامـش  مامت  رد  هک  تسا  نیا  تخادـنا ، رکف  هب  ارم  هک  يزیچ  اهنت  اّما  مداد ، حرـش  لصفم  هک  مه  نآ  زا  دـعب  67 و 
هب ناهج و  رـسارس  رد  اکیرمآ  تایانج  هرابرد  هلاقم  کی  نآ ، رد  هک  مرادـن  دای  هب  مه  راب  کی  یتح  ما ، هدـید  ینارا » هار   » هماـنهام
زا نابانجیلاع ! نآ  يداش  دایرف  اّما  .مشاب  هدـید  نانبل ، نیطـسلف و  رد  لیئارـسا  تایانج  هراـبرد  زین  يوروش و  یـشاپورف  زا  سپ  هژیو 

! دسر یم  شوگ  هب  مه  اجنیا  ات  يوروش ، داحتا  یشاپورف 

هدـش پاچ  ینارا » هار   » هیرـشن رد  ًالثم  تسا ، هدرک  راـهظا  هک  دوب  ناـمه  يردنکـسا ، هدـیقع  يژولوئدـیا و  هک  منک  لوبق  رگا  س :
؟ دناوخ یمن  ینیما ، یلع  نوچ  يرصانع  هب  ندش  کیدزن  اب  ای  داد و  ماجنا  روصم  نارهت  اب  هک  يا  هبحاصم  اب  تاراهظا  نیا  تسا 

ار لیاسم  نیا  تسا ، هدوب  شگرم  زا  لبق  هام  دـنچ  تسرد  ینیما ، اب  شزاـس  هراـبرد  يردنکـسا  اـب  ینارهت » اـباب  ناـخ   » هتـشون ًـالثم 
؟ درک یبایزرا  ناوت  یم  هنوگچ 

درکلمع .دوب  ینعم  مامت  هب  زاب  تسایس  کی  تسایس ، نادیم  رد  يردنکسا  .دوب  يردنکسا  تاداقتعا  هرابرد  متفگ ، نم  هچ  نآ  ج :
بیوصت عالطا و  نودـب  همه  هک  ماوق  تلود  رد  تکرـش  كرادـت  تشاد و  هاش  اـب  هک  يرادـید  و  ات 1325 ، ياـهلاس 1320  رد  وا 

.تسا وا  يزاب  تسایس  يور و  کت  زا  يزراب  هنومن  دوب ، يزکرم  هتیمک 

عون ندرپس  گرزب و  فالتئا  هرابرد  جریا ، هک  ار  یبلاطم  زییاپ 1363 و  رد  ار  يردنکسا  اب  شرادید  هرابرد  ینارهت ، اباب  هتشون  نم ،
نـسح ریظن  یناهاوخ  يروهمج  رظن  ًاقیقد  نیا  .ما  هدناوخ  هتـشون ، تنطلـس  ای  يروهمج  هرابرد  یـسرپ و  همه  هجیتن  هب  هدـنیآ  میژر 

.تسوا نارای  يورسخریما و  هیزن و 

وا سامت  هرابرد  روطنیمه  .مونش  یم  امش  زا  هک  تسا  يراب  نیلوا  نابلط ، تنطلـس  اب  نتفرگ  سامت  و  اکیرمآ ، هب  وا  ترفاسم  هرابرد 
، دشاب هتفرگ  سامت  اه  بلط  تنطلس  اب  دشاب و  هتفر  اکیرمآ  هب  يردنکسا  ًاعقاو  رگا  .ما  هدینـشن  هدناوخن و  يزیچ  مه ، ینیما  یلع  اب 

.تسا فسأت  یسب  ياج 

؟ دور یم  اجک  هب  دنور  نیا  اب  کیتارکومد  بزح  يدعب  هلحرم  رد  س :

ینونک ماظن  ندرک  نوگنرس  يارب  فلاخم ، ياهورین  همه  زا  ریگارف  ههبج  کی  لیکشت  بزح ، نیا  تسایـس  متفگ  هک  روطنامه  ج :
.تسا يروهمج ) ای  تنطلس   ) ناریا هدنیآ  یسایس  میژر  نییعت  يارب  یسرپ  همه  تاباختنا و  يدازآ  راعش  یمالسا ، يروهمج 

نارگـشهوژپ هورگ  توعد  هب  روشک ، جراخ  میقم  فلاخم  ياههورگ  همه  ناگدـنیامن  زا  یـشیامه  هاـم 1373 ، نمهب  مود  هتفه  رد 
یسانش قرش  هدکشناد  رد  اکیرما ، اپورا و  میقم  یناریا 
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.دیشک لوط  نمهب  هبنـش 15  ات  نمهب  زا 12  شیاـمه ، نیا  .دوب  لاس 2000 » رد  ناریا   » شیامه ناونع  .دش  رازگرب  ندـنل  هاگـشناد 
هدش توعد  ناریا  زا  مه  یناسک  .دـندش  رـضاح  رفن  ود  اهنت  اّما  دـننک  تکرـش  شیامه  نیا  رد  نارنخـس ،  8 لوا ، زور  رد  دوـب  رارق 

داصتقا ینارحب  عضو  هرابرد  ناملآ ، زا  يرگید  هسنارف و  زا  یکی  هاگـشناد ، ناداتـسا  زا  رفن  ود  لوا ، زور  .تفرن  یـسک  یلو  دندوب ؛
.دندرک تبحص  نآ ، هدنیآ  يامنرود  ناریا و 

: دندرک تبحص  حرش  نیا  هب  پچ ، ياههورگ  ناگدنیامن  مود ، زور  رد 

يانثتسا هب  فلاخم ، ياههورگ  همه  زا  يریگارف  ههبج  لیکشت  داهنشیپ  درک و  تبحـص  راودیما  دمحم  رتکد  ناریا ، هدوت  بزح  زا   1
.درک حرطم  ار  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  نابلط و  تنطلس 

ناهاوخ يروهمج  زا  دحاو  بزح  کی  لیکشت  شداهنشیپ  .درک  تبحـص  يورـسخریما  کباب  ناریا ، مدرم  کیتارکومد  بزح  زا   2
.دوب نویسیزوپا )  ) ناریا میژر  فلاخم  ياهورین  همه  زا  دحاو ، ههبج  لیکشت  و 

دوش لیکشت  فلاخم  ياهورین  همه  زا  يا  ههبج  هک  درک  داهنشیپ  يدعب ، نارنخس  تیرثکا )  ) قلخ نایئادف  نامزاس  زا  رادهگن  خرف   3
: هدنیآ میژر  نییعت  يارب  دیامن و  نیمأت  ار  تاباختنا  يدازآ  هک  دنک  روبجم  ار  ناریا  تلود  روز ، هب  لسوت  نودب  یـسایس و  هار  زا  و 

.دهدب بیترت  یسرپ ، همه  کی  تنطلس ، ای  يروهمج 

.داد هئارا  ار  نافلاخم  همه  زا  يدّحتم  ههبج  لیکشت  داهنشیپ  نهیم ، همانهام  يوس  زا  رگتشک  یلع   4

.درک تبحص  یّلم  ناهاوخ  يروهمج  زا  مه  رفن  کی   5

رتکد روپ و  شاداد  تفع  وناب  و  زیخاتسر ، بزح  ناربهر  زا  یکی  هاش و  نارود  ریزو  يدیجم  سدنهم  نابلط ، تنطلس  موس ، زور  رد 
ربارب رد  .تسا  ناریا  مدرم  شریذـپ  دروم  میژر  نیرتهب  هطورـشم ، تنطلـس  هک  دـندرک  اعدا  دـندرک و  تبحـص  يراسناوخ ، دادرهم 
هرابرد يرواد  هک  داد  خساپ  يدـیجم  دـنراد ؟ تنطلـس  لاس  رد 50  اـه  يوـلهپ  میژر  درکلمع  هب  يداـقتنا  هچ  هک : نارگید  شـسرپ 

.تسا هدنیآ  خیرات  هفیظو  یتنطلس ، میژر  درکلمع 

تبحص مالسا ، نید  هرابرد  رواخ  ورسخ  رتکد  هداز و  يرون  اضریلع  ینارجاهم ، سابع  رتکد  ینانمس ، يرئاح  رتکد  مراهچ ، زور  رد 
.دندرک

شزاس ياه  هشیدنا  نتفرگ  ناج  ناریا و  رد  هیقف  یلو  تیمکاح  یمالسا و  یئارگداینب  ندش  گنر  یب  هنیمز  رد  رفن  راهچ  ره  راتفگ 
یسارکومد  ) یندم هعماج  ياه  یگژیو  اب  مالسا  نداد 
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رـضاح نویناحور  قلطم  تیرثکا  دوش و  یم  رت  يدج  زور  ره  رظن ، فالتخا  مکاح ، تیناحور  نایم  رد  هک  دـنتفگ  اهنآ  دوب ، یبرغ )
.دنتسین میژر  یتلود  ياهراک  رد  تکرش  هب 

: تسا هتـشون  نینچ  ناهاوخ ، هطورـشم  اب  فالتئا  هرابرد  تسا ، هدـناسر  پاچ  هب  زورمین  همانزور  رد  هک  يا  هلاقم  رد  يورـسخریما ،
ناونع هب  ناهاوخ ، هطورشم  اب  ام  اریز ، .متـشاذگ  تشگنا  تنطلـس  رادفرط  ياهورین  اب  تابـسانم  يور  هدش ، باسح  هناهاگآ و  نم ،

زین نونکا  مه  .میرادـن  یمهم  لکـشم  یـسایس ، فالتئا  یتح  يراـکمه و  يارب  يرادـم ، تموکح  یـسایس  هقیلـس  شیارگ و  کـی 
تیلقا قوقح  رشب و  قوقح  یسارکومد و  يدازآ و  يارب  هزرابم  نوچ  یلئاسم  رد  یـسایس ، ياهورین  زا  فیط  نیا  اب  يراکمه  هدامآ 

هاوخ هطورشم  نانچمه  هک  رایتخب  روپاش  رتکد  دای  هدنز  اب  يزکرم ، ياروش  تقفاوم  اب  نم  مایا ، نیمه  رد  شیپ ، لاس  هس  .میتسه  اه 
اب شالت ، نیا  هنافـسأتم  .میدرک  رظن  لدابت  هدمآ و  مه  درگ  یفالتئا ، روشنم  نیودت  يارب  یندـم ، دـمحا  هیزن و  نسح  نایاقآ  و  دوب ،

! دنام ماکان  یمالسا ، يروهمج  ناشکمدآ  يوس  زا  رایتخب  رتکد  هنادرمناوجان  رورت 

تسشن میتسه و  يراکمه  هدامآ  دنراد ، تیلاعف  زین  ناهاوخ  هطورـشم  نآ ، نورد  رد  هک  یّلم ، تمواقم  تضهن  اب  زین ، نونکا  مه  ام 
روپاش رتکد  ینعی  يورسخریما ، هتـسد  راد و  هاوخ » هطورـشم  فلتؤم   » بانج نیا  هرابرد  تسین ، دب  نونکا  میراد »...  یکرتشم  ياه 

.میروایب دای  هب  ار  هتکن  ود  رایتخب 

ترفاسم هرابرد  تسا ، هدرک  رشتنم  يدازآ ، هار  نادیهـش  نادهاجم و  مان  هب  لاس 1368  رد  هک  یباتک  رد  یئالعریما ، رتکد  ياـقآ   1
رهچونم رایتخب و  روپاش  هکنیا  هلمج  زا  دـهد و  یم  یتاحیـضوت  اپورا ، هب  هدـش ) هتخانـش  یکاواس   ) نومزآ رهچونم  رایتخب و  روپاـش 

بزح اب  یّلم  ههبج  هک  دـنا  هتـساوخ  اه  یئاکیرمآ  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـنتفرگ و  سامت  یئالع ، ریما  رتکد  اب  هدـمآ و  اـپورا  هب  نومزآ 
.تسا يدج  تسین و  هئطوت  نیا  هک  تسا  هداد  لوق  مه  كاواس  سیئر  رایتخب ، دبهپس  دریگب و  سامت  ناریا ، هدوت 

رد نم  .دوب  دراو  راک  نیا  رد  تشاد و  تیرومأم  نیو ، رد  ناریا  ترافـس  رد  ماگنه  نیا  رد  مه ، روهـشم  یکاواس  ییابیز ، گنهرس 
باتک ندناوخ  زا  سپ  اّما  .متـشادن  رطاخ  هب  ار  نایرج  نیا  نوچ  .متفگن  يزیچ  دروم  نیمه  رد  یلاؤس  هب  خـساپرد  تارطاخ ، باتک 

هب يارب  كاواس ، يراکمه  عالطا و  اب  و  اه ، ییاکیرمآ  فرط  زا  تیرومأم  اب  رایتخب  هنوگچ  هک  دـمآ  مرطاـخ  هب  یئـالع ، ریما  رتکد 
زا سپ  دـهد و  رارق  راـک  نیا  هلیـسو  ار  ییـالع  ریما  رتکد  دوب  هدیـشوک  هدرتسگ و  ماد  هدوت ، بزح  ناربـهر  زا  یخرب  نتخادـنا  ماد 

ناونع هب  تفرگ و  ساـمت  کـیزپیالرد  بزح  زکرم  اـب  دوـخ ، یفرعم  نودـب  ًامیقتـسم و  دـشن ، وا  هچیزاـب  یئـالع ، ریما  رتـکد  هکنآ 
هک تفگ  یّلم  ههبج  هدنیامن 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :

، دـننک وگو  تفگ  یفالتئا ، ههبج  کی  لیکـشت  يارب  بزح ، ناربهر  اب  دـنهاوخ  یم  دـنیایب و  ونژ  هب  تسا  رارق  حـلاص  رایهللا  ياقآ 
.داتفین ماد  هب  دوب ، طاتحم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  بزح  یلو 

.ما هتشون  يورسخ  ریما  هب  خساپ  رد  متشاد ، تیرومأم  نآ  رد  مه  مدوخ  هک  ار  نایرج  نیا  لصفم  حرش  نم ،

، نامز نآ  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  نیـسح ، مادـص  نادابآ ، هب  اهنآ  ندـش  کیدزن  و  قارع ، شترا  يوس  زا  رهـشمرخ  لاغـشا  زا  سپ   2
تفگ رد  دمآ و  دادغب  هب  وا  .دیایب  قارع  هب  هک  درک  توعد  رایتخب ، روپاش  زا  داتـسرف و  سیراپ  هب  دوب ، قارع  ّتینما  نامزاس  سیئر 

، هیکرت رد  هک  نابلط  تنطلـس  حلـسم  ياهورین  همه  اب  رایتخب ،)  ) وا نادابآ ، حتف  زا  سپ  هک  دش  داهنـشیپ  وا  هب  نیـسح  مادص  اب  وگو 
.دهد لیکشت  ار  دازآ  ناریا  تلود  دیایب و  نادابآ  هب  دندوب ، فلتخم  ياههاگودرا  رد  ناتسکاپ ، نامع و 

هب يوروش  تاماقم  نامز ، نآ  رد  ار  مهم  ربخ  نیا  .تخانـش  دهاوخ  تیمـسر  هب  ار  تلود  نیا  هلـصافالب ، هک  داد  هدعو  وا  هب  مادص 
ربخ نیا  يا ، همان  رد  مه  نم  میناسرب و  ناریا  یمالسا  يروهمج  تاماقم  عالطا  هب  ات  دنتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  نآ  دندروآ و  تسد 

.دش حرطم  مه ، بزح  یسایس  تئیه  رد  ربخ  نیا  مداد ، عالطا  نیلوئسم  هب  ار 

هک جراخ ، تایرـشن  رد  هچ  روشک و  لخاد  تایرـشن  رد  هچ  تسا ، هدـش  رـشتنم  امـش ، تارطاخ  باتک  هراـبرد  ییاهدـقن  ًاریخا  س :
هچ هدوـت و  بزح  قباـس  ياـضعا  یتـح  بلط و  تنطلـس  تسار  پچ و  تاـنایرج  يوـس  زا  هچ  .تسا  هتـشاد  مه  یعیـسو  ساـکعنا 

رقاب یمالعا ، زانهش  نوچ  یناگدنسیون  .درک  میسقت  هتـسد  دنچ  هب  دوش  یم  ار  اهدقن  نیا  .بزح  هب  کیدزن  حالطـصا  هب  ياههورگ 
...نارگید يا و  هماخرونا  يورسخریما ، کباب  ینمؤم ،

اب هک  وا  لاثما  یمالعا و  زانهـش  فیلکت  .مینک  ادج  یلک  هب  نارگید ، زا  ار  یمالعا  زانهـش  باسح  دیراذگب  ثحب ، يادتبا  نیمه  ج :
نآ زا  لبق  اهتدم  زا  ار ، شندوب  یکاواس  هک  تسا  نیا  يرونایک ، اب  وا  ینمشد  هنیک و  ّتلع  .تسا  مولعم  دندرک ، يراکمه  كاواس 

هماـنهام رد  هک  یتـالاقم  زا  یکی  رد  وا  .مدرک  حرطم  هیئارجا ، تئیه  رد  نم  دوش ، رـشتنم  كاواـس  رـصانع  هرفن  تسرهف 2000  هک 
راتـساریو ار ، كاواـس  اـب  وا  یگتـسباو  دنـس  نیرت  مهم  یلو  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار ، دوخ  ندوـب  یکاواـس  هتـشون ، وـن » راـگزور  »

نیا هتـشون  نیع  تسا ، هتـشون  تارطاخ ، باـتک  هحفـص 458  سیونریز  رد  كاواس ، دانـسا  رد  وا  هدـنورپ  زا  ًاملـسم  نم ، تارطاـخ 
: تسا

نیسح رتکد  نادنواشیوخ  زا  ياه 1320 و  لاس  يا  هدوت  لاّعف  نانز  زا  یمالعا ، زانهش )  ) یبوط
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تفر جراخ  هب  دوخ ، رتخد  هارمه  لاس 1334 ، رد  .درک و  جاودزا  هدنیآ » يوس  هب   » هیرـشن ریدم  يدـنز ، دومحم  اب  وا  .تسا  یمطاف 
لاس زا  تشاد و  تفایرد  رکنوب ، روسفورپ  رظن  ریز  ار  یـسراف  تایبدا  يارتکد  اجنآ ، رد  تخادرپ و  لیـصحت  هب  یقرـش  ناملآ  رد  و 

درک و ادیپ  ناریا  هب  تشگزاب  هب  دیدش  لیامت  لاس 1341  زا  یمالعا ، زانهش  .تخادرپ  سیردت  هب  یقرش ، نیلرب  هاگشناد  رد  ، 1341
وا زا  یتاعالطا  يریگ  هرهب  هب  وا ، فعض  هطقن  نیا  زا  هدافتسا  اب  كاواس ، لهچ ، ههد  رخاوا  زا  .داد  جرخ  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاهشالت 

( راتساریو ) .دش مادختسا  كاواس ، راکمه  ناونع  هب  دادرخ 1352 ، رد  وا  .تخادرپ 

.تسا رت  نشور  يرگید  زیچ  ره  زا  یفاک ، هزادنا  هب  دنس ، نیا  منک ، یم  لایخ  نم ،

کیتارکومد يروهمج  دـحتم  تسیلایـسوس  بزح  یجراخ  طـباور  هبعـش  هلیـسو  هب  لاـس 1955 ، رد  مراد ، عـالطا  نم  هک  اـجنآ  اـت 
، تارکومد نانز  یللملا  نیب  نویـساردف  یگدـنیامن  زا  ار  وا  .دراد  هطبار  كاواس  اب  یمالعا ، زانهـش  : » هک دـنداد  ربخ  اـم  هب  ناـملآ ،
: هک تفگ  یناملآ  تاماقم  هب  تخادرپ و  وا  زا  عافد  هب  تفشآرب و  یتخـس  هب  يردنکـسا ، جریا  عوضوم ، نیا  حرط  اب  .دینک » رانکرب 
، صخـش نیا  هک  دـیوگ  یم  بزح  لّوا  ریبد  مینک ؟ راـک  هچ  اـم ، : » دـنتفگ اـم  هب  ًادـعب  اـه  یناـملآ  .تسا » نم  درف  نیرت  نئمطم  وا  »

« .مینک نوریب  ار  وا  میناوت  یمن  هک  ام  تسا ! نم  درف  نیرت  نئمطم 

كرت ار  یقرـش  ناملآ  شرتخد  هارمه  هک  دـنداد  تقو  وا  هب  تعاس   24 دمآرد ، هرفن  تسرهف 2000  رد  وا  مان  هکنیا  ضحم  هب  اـما 
.دنک

؟ دمآرد یقرش  ناملآ  طسوت  وا  مسا  س :

يوـس زا  كاواـس  زکرم  لاغـشا  زا  سپ  مه  نآ  دـش ، رـشتنم  لاـس 57 ، رد  ناریا و  رد  هـک  دـمآرد  یتـسرهف  نآ  يوـت  شمـسا ، ج :
.بالقنا ياهورین 

؟ تفر یم  دمآ و  یم  ناریا  هب  وا  ینعی ، س :

نـسح دروم  رد  مه  ارجام  نیمه  .دوب  سیئوس  رد  ای  یبرغ و  نیلرب  رد  يدرف  ًـالامتحا  مه ، شطبار  .دـش  مادختـسا  اـجنامه ، هن ، ج :
.دندوب هتفای  عالطا  اجک  زا  یناملآ  تاماقم  مناد  یمن  .میتشادن  یتلاخد  نایرج ، نآ  رد  ام  هتبلا  .تفرگ  ماجنا  يرظن 

 » همانهام زا  هرامـش  دنچ  رد  یمالعا  زانهـش  .دـندرک  جارخا  ناملآ ، کیتارکومد  يروهمج  زا  تلهم ، تعاس  نداد 24  اـب  مه  ار  وا 
غورد یئاتسدوخ و  زا  رپ  هک  تسا  هتشون  یبلاطم  یمطاف ، نیسح  دیـس  رتکد  هرابرد  تسا ، هدش  اه  یکاواس  راداوه  هک  ون » راگزور 

هب ار  وا  ام  دش و  کمک  راتساوخ  ام  زا  رارف ، زا  سپ  یمطاف  رتکد  هک  دنک  راکنا  تسا  هتسناوتن  وا  هتبلا  .تسا  ماهتا  و 
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نامزاس کـمک  هب  مه  دـعب  دوب و  اـم  هناـخ  رد  هتفه  کـی  وا  .میدرب  میدرک ، یم  یگدـنز  نآرد  میرم  نم و  هک  یفخم  هناـخ  کـی 
دنکب راداو  ار  یمطاف  رتکد  هدرک ، یم  ششوک  يرونایک  هک  تسا  هتشون  زانهش  الاح ، .میدرک  هیهت  وا  يارب  ینئمطم ، هناخ  يرـسفا ،
تفگ یمطاف و  رتکد  اب  مرادـید  رد  ار  هچنآ  نم  .تسا  قلطم  غورد  بلطم ، نیا  دـنک ...  رداص  هدوت  بزح  اب  یکرتشم  هیمـالعا  هک 

يریگولج روتـسد  قّدصم ، رتکد  رخآ ، ياهزور  رد  هکنیا  زا  دوب  تحاران  یلیخ  وا ، ما ، هتفگ  متارطاخ  رد  مدرک ، حرطم  وا ، اب  وگو 
وا هتـشذگ  هیور  نامه  هلابند  هتـشون ، یکاواـس ، زانهـش  هک  ار  هچ  ره  متفگ ، متارطاـخ  رد  نم  هک  هچنآ  زا  ریغ  .داد  ار  تارهاـظت  زا 

.دوب شا  هداوناخ  اب  یمطاف  رتکد  طبار  نوچ  هتفرگ ، رارق  سیلپ  بیقعت  تحت  وا  هک  هتفگ  .تسا 

، میداتـسرف ینـسحم  رتکد  کیدزن  ار  وا  هک  دـعب  میداد ، یمن  هار  هناخ  هب  ار  زانهـش  ام  هک  دوب ، اـم  هناـخ  رد  یمطاـف  رتکد  هک  یتقو 
: دیوگ یم  تسا ، بیقعت  تحت  ًالثم  هک  تخاس  یناتساد  سرت ، زا  دوب و  یمطاف  رتکد  طبار  یهاتوک ، تّدم  يارب 

، متفر اجنآ  زا  هکنیا  زا  دـعب  دوب و  ام  شیوخ  موق و  هک  پیترـس  کی  لزنم  متفر  اجنآ  زا  .دـننک  یم  بیقعت  ارم  هک  مدـید  زور  کی 
نم هک  دش  مولعم  .دـنداد  رارق  دـیدزاب  دروم  ار  اج  همه  اجنیا و  دـنتخیر  یتفر ، اجنیا  زا  هک  وت  تفگ : نم  هب  پیترـس  مناخ  شیادرف 

...مدش جراخ  ناریا  زا  یمک  تّدم  زا  دعب  یفخم و  هلصافالب  دعب  .مدوب  بیقعت  تحت 

هب نآ  زا  سپ  هلصافالب  دوب و  بیقعت  تحت  ینسحم ، رتکد  لزنم  هب  دمآو  تفر  رد  وا  رگا  دینیبب ، هتشون  نیمه  رد  ار  راد  خاش  غورد 
رتکد لزنم  هب  ارچ  دـندرک ، دـیدزاب  ار  اج  همه  هتخیر و  اجنآ  هب  مه  یماظن  يرادـنامرف  نیرومأم  هتفر و  شترا  پیترـس  کـی  هناـخ 

؟ دننک تشادزاب  ار  یمطاف  رتکد  هک  دنتفرن  دوب  اجنآ  رد  ًالبق  زانهش  دوب و  شترا  مکی  ناوتس  کی  هک  ینسحم 

رتکد هکنیا  هب  هجوت  اب  دـش ، جراخ  ناریا ، زا  لاس 1344 ، رد  هک  هتـشون  مدرک ، لقن  هک  شکاواس  هدـنورپ  رد  هک ، نیا  رگید  غورد 
هدش جراخ  ناریا  زا  یمطاف  رتکد  يریگتـسد  زا  دعب  یتّدم  رثکاّدح  ای  لبق و  یتّدم  وا  رگا  .دش  راتفرگ  دنفسا 1332  رد 22  یمطاف 

؟ دنک یم  هیجوت  ار  فالتخا  لاس  ود  نیا  روط  هچ  دشاب ،

غورد شا  همه  هدوب ، بیقعت  تحت  هکنیا  رب  ینبم  وا  هتـشون  هدوب و  ناریا  رد  مه  دـعب  لاـس  ود  یکی  لقاّدـح  هکنیا  ینعی  و 34 ،  32
.تسا يزاس 

؟ تشاد یماقم  هچ  دوب و  هچ  هدوت ، بزح  نانز  نامزاس  رد  وا  ّتیعقوم  س :

، لّوا لاس  جنپ  رد  وا  .تشادن  تالیکشت  رد  یماقم  چیه  دمآ ، نارهت  هب  هک  لاس 1325  زا  ج :
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.تفگ یم  رعش  طقف ، دوب و  رعاش  وا ، .درک  یم  راک  راکادف ، رظن  ریز  نانز ، نامزاس  .دوب  ناهفصا  رد  ًالصا  لاس 1325 ، ات  ینعی 

.دوب نطو  نهیم و  هرابرد  يرعش  هک  دندناوخ  وا  زا  يرعش  لیئارسا ، يادص  رد  مه ، لبق  يدنچ 

؟ دوب هچ  وا  زا  يردنکسا  جریا  عافد  ّتلع  س :

نیا نوچ  .دوب  دنمقالع  نیب و  شوخ  هداعلا  قوف  دنتـشاد ، صاخ  تدارا  دـندرک و  یم  شنرک  وا  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  جریا ، ج :
.دوب هدرک  ادیپ  ار  يردنکسا  باوخ  گر  دوب ، سولپاچ  زاب و  هّقح  یلیخ  نز ،

؟ هن ای  دمآ  ناریا  هب  بالقنا ، زا  دعب  س :

.دیایب ناریا  هب  درک  یمن  تأرج  ًالصا  دوب و  یکاواس  وا  هن ، ج :

.دشن پاچ  هک  دوب  هداد  يا  هتشون  امش ، تارطاخ  هیلع  مه  یمساق  لضفلاوبا  س :

.دنا هداتفا  هار  هب  فرط ، همه  زا  اه  یکاواس  هک  دوش  یم  مولعم  ج :

.دنهدب امش  هب  دوب  رارق  هک  دوب  هداد  يا  هتشون  یمساق ، لضفلاوبا  ایوگ  س :

لـضفلاوبا هدوب ، رایتخب  روپاش  هراک  همه  تقو ، نآ  .تسا  مّلـسم  شندوب  یکاواس  مه ، یمـساق  لضفلاوبا  .دنا  هدادـن  نم  هب  هن ، ج :
.دنا هدوب  رایتخب  اب  هک  رگید ، رفن  هس  ود  مدقم و  هللا  لیلخ  یمساق و 

!... دوش یم  لقتنم  كاواس ، هب  ًانیع  ام ، تارکاذم  مامت  روط  هچ  میناد  یمن  ام  هک  تسا  هتشون  شتارطاخ  رد  یباجنس  رتکد 

وا مان  روط  هچ  .دوب  هدش  ینلع  یمساق ، ندوب  یکاواس  هلئـسم  هتـشون ، ار  تارطاخ  نیا  وا  هک  یتقو  نوچ  منک ، یم  بّجعت  نم  هتبلا ،
یمسر مادختسا  هتفرگ و  یم  قوقح  ناموت  دصراهچ  یهام  ًالصا  هدوب ، وا  ًاملـسم  .دهدب  نیا  هب  يرابتعا  هتـساوخن  دیاش  هتـشونن ، ار 

.هدوب
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ناریا بزح  يایاضق 

مه یملاس  ياه  مدآ  لاثم  هنومن و  ناونع  هب  تسا  نکمم  هچرگ  تسیچ ؟ اکیرمآ  هب  نآ  شیارگ  ناریا و  بزح  هرابرد  ناـترظن  س :
نایرج رد  مه  صاخـشا  نیا  ریاظن  رایتخب و  روپاش  نوچ  لک  رد  اّما  یبیـسح ، ای  هداز و  كریز  لثم  .تفاـی  ناوتب  تالیکـشت  نیا  رد 

یمـساق لضفلاوبا  دوخ  ای  مّدقم  هللا  لیلخ  ریظن  یـصاخشا  مه  نآلا  دندرک  یم  لابند  ار  اکیرمآ  هب  شیارگ  طخ  هک  دـنا  هدوب  بزح 
ات زا 1320  بزح  نایرج  دنور  هب  هجوت  اب  لاح  ره  رد  دننک ، یم  یفرعم  مسیلانویـسان  يدازآ و  رادفرط  ار  دوخ  رهاظ  هب  هک  دنتـسه 

.دیئوگب ار  ناترظن  دیا  هتشاد  يرکف  نایرج  نیا  زا  دعب  ياه  لاس  رد  هچ  تسیب و  ههد  رد  هچ  امش ، هک  یتخانش  1357 و 

نیا .متخانـش  یم  ار  سانـش  قح  سدنهم  هداز و  كریز  سدنهم  یبیـسح ، سدـنهم  یباجنـس ، رتکد  نم  ناریا ، بزح  ناربهر  زا  ج :
.دمآ شیپ  لاس 1322  لیاوا  رد  هاگشناد ، ناداتسا  نیسدنهم و  باصتعا  زا  ییانشآ 

، دوب رتشیب  ناگیاش  رتکد  اب  نم  ییانـشآ  .متـشاد  ییانـشآ  مه  رویرف  سدنهم  ناگیاش و  رتکد  يوضر ، سدـنهم  اب  دارفا ، نیا  ياوس 
یئالع ریما  رتکد  رظن  هرابرد  شیپ ، رد  .مدیدن  تقو  چیه  ار  رایتخب  اّما  دوب ، نم  یصخش  لیکو  هاگداد 1327 و 1328 ، رد  وا  نوچ 

: دسیون یم  روط  نیا  هراب ، نیا  رد  یئالع ، ریما  رتکد  .مدرک  تبحص  اپورا  هب  رایتخب  كوکشم  تیرومأم  هرابرد 

رتکد فرط  زا  نم  تفگ : یـسراف  نابز  اب  تفرگ و  سامت  نم  اب  ینفلت  یـصخش  دنفسا 1338 ،)  16  ) هیروف 1960 خیرات 25  رد  ... 
؟ دنا هتفرگ  سامت  امش  اب  ناشیا  ایآ  .منک  یم  نفلت  تسا ، هدمآ  اپورا  هب  هک  رایتخب ، روپاش 

؟ دیتسه یک  امش  هن ، متفگ :

.متسه نومزآ  رهچونم  نم  تفگ :
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.دندرکن نفلت  نم  هب  ناشیا  متفگ :

.درک دهاوخ  تفگ :

رتکد دوخ  راب ، نیا  هک  مدید  متـشادرب ، ار  یـشوگ  یتقو  دمآرد و  ادص  هب  نفلت  گنز  ًاددجم  دعب ، تعاس  عبر  کی  دودـح  زا  سپ 
.متخانش یم  ار  وا  يادص  .تسا  طخ  تشپ  رایتخب ،

یم هچ  مینیبب  مینک و  هرکاذـم  اه  يا  هدوت  اب  دـنهاوخ  یم  دـندوب ) اهیئاکیرمآ  ناشدوصقم   ) راـحب يارواـم  فرط  زا  دـنتفگ : ناـشیا 
اهیئاکیرمآ شیارگ  رییغت  ّتلع  تسا و  هتسناد  نّویلم  ندمآ  راک  يور  ار ، نارهت  اب  تقفاوم  طرش  مه   (1) مساق میرکلادبع  دنهاوخ ،

؟ دیا هدرک  تبحص  نارگید ، حلاص و  راّیهللا  ياقآ  اب  امش  متفگ : نم  .تسا  نیمه  مه  یّلم  ياهورین  اب  سامت  هب  لیامت  و 

نم هب  وا  ما و  هدز  فرح  مه ، رایتخب  رکشلرس  دوخ  اب  ًانمض  .تسا  هدش  هرکاذم  سانـش  قح  ياقآ  اب  یلو  هن ، حلاص  ياقآ  اب  تفگ :
...تسین نیب  رد  یئوس  دوصقم  هک  داد  لوق 

اب دـهاوخ  یم  یّلم  ههبج  هک  دـندرک  نفلت  کیزپیال ، رد  بزح  زکرم  هب  برغ  زا  خـیرات ، نامه  رد  تسرد  هک  مراد  دای  هب  نم  دوخ 
ههبج فرط  زا  داهنـشیپ  نیا  هک  مرادن  دای  هب  تسرد  نم  .دـنک  وگو  تفگ  روشک ، يراج  لیاسم  هرابرد  رادـید و  ناریا  هدوت  بزح 

زا سپ  درک و  دروخرب  ربخ  نیا  اـب  نظءوس ، دـیدرت و  هدـید  هب  يربهر  لاـح ، ره  رد  دیـسر ، بزح  يربـهر  عـالطا  هب  هنوگچ  یّلم ،
.مینک تاقالم  ار  رگیدکی  ونژ ، رد  ام  هک  دش  رارق  نفلت ، رابدنچ 

، دنداتـسرف ونژ  هب  رومأم ، هب  ییامنهار  طابترا و  يرارقرب  يارب  مه  ارم  دش و  هداتـسرف  ونژ  هب  رومان  میحر  دای  هدـنز  بزح ، يوس  زا 
هعجارم رابدـنچ  هک  ارچ  تفرگن  تروـص  يرادـید  وـگو و  تـفگ  لاـح  ره  هـب  .مـنک  تکرـش  وـگو  تـفگ  رد  نـم  دوـبن  رارق  اـّما 

زا تسا  رارق  ًاصخش  حلاص  راّیهللا  ياقآ  دنتفگ : راب  کی  یتح  دندرک و  ادرف  زورما و  دندوب ، یناسک  هچ  میتخانشن  ام  هک  ناگدننک ،
، رادید عوضوم  دنیآ و  یمن  هک  دنتفگ  دعب  اّما  دشاب  هتشاد  وگو  تفگ  رادید و  بزح  يالاب  ناربهر  اب  هک  تسا  مزال  دیایب و  نارهت 

هدـننادرگ هک  اه  یئاکیرمآ  اب  مه  كاواـس و  اـب  مه  راـیتخب ، روپاـش  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  ناـیرج  نیا  .دـش  یفتنم  یلک  هب 
نفلت مه  نیمه  رطاخب  دـنراذگب و  ماد  هدوت  بزح  ناربهر  ندرک  راتفرگ  يارب  ات  دـندوب  ددـصرد  هتـشاد و  طابترا  دـندوب ، كاواس 

.دندرک یمن  یفرعم  ار  دوخ  ناگدننک ،

.قارع قباس  روهمج  سیئر  مساق ؛ میرکلادبع  - 1
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.ما هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین   (1) متارطاخ باتک  رد  نم  تشاد ، هشیش  هدرخ  ادتبا  نامه  زا  رایتخب  نم ، داقتعا  هب 

؟ تسا هدوب  تیرومأم  رد  وا  لاس 1320 ، نامه  زا  ینعی  س :

هک ینامز  نامه  .تسا  هتشاد  یتاطابترا  لاس 1325 ، زا  وا  دـهد ، یم  ناشن  هک  تسه  یلیالد  یلو  تقو ، هچ  زا  مناد  یمن  ًاـقیقد  ج :
اب ناتـسزوخ ، تفن  تکرـش  سیئر  هدـش ، صخـشم  نادـس  هناـخ  دانـسا  زا  یکی  زا  هک  يروط  هب  دوب ، ناتـسزوخ  راـک  هرادا  سیئر 

.درک یم  دروخرب  تکرش  دنمراک  کی  دننام  رایتخب ،

: تسا نینچ  درب ، ّتینما  ياروش  هب  دوخ  اب  ارنآ  قّدصم  رتکد  هک  دنس ، نیا 

ربماون 1948 هنامرحم 2 21 

قطن ونژ ، رد  راک  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرـش  ناگدنیامن  زا  یکی  دـیراد ، عالطا  هکیروط  هب  یئ ج ك ، يد  يآ  ياقآ 
تفاـیرد هدوت ، بزح  هب  قلعتم  مدرم ، هماـنزور  هرادا  زا  ار ، روبزم  قطن  تسا  نکمم  .تسا  هدومن  داریا  تکرـش ، هیلع  ینحللادـیدش 

هب رایتخب  رتکد  ناتسزوخ ، راک  هرادا  سیئر  زین  ناتسزوخ و  تفن  تکرـش  سیئر  هک  درک  داهنـشیپ  نم  هب  ندنیل  ياقآ  .دیـشاب  هدرک 
.دنهدب باوج  قطن  نیا 

ره ار  مزال  ياهقطن  نتم  مدنمـشهاوخ  دسرب ، نادابآ  هب  رایتخب ، رتکد  حتاف و  یفطـصم  زا  لبق  روبزم ، قطن  نتم  متـسین  نئمطم  نوچ 
لکیاتسا .دریگ  رارق  دیفم  مه ، امش  تاعوبطم  يارب  اهنآ  نتم  تسا  نکمم  .دیراد  لاسرا  رتعیرس  هچ 

: دینک تقد  تفن ، تکرش  اب  رایتخب  روپاش  طابترا  هرابرد  يرگید  دنس  هب  نونکا 

(2): تسا هدروآ  ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  باتک  رد  يدروجال  رتکد  ار  دنس  نیا 

هب ار  یتعنـص  طباور  نارواـشم  زا  یهورگ  ناتـسلگنا ، هجراـخ  ترازو  هزاـت  دومنهر  يارجا  يارب  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  ... 
.دوب اهنآ  زا  یکی  ندنیل ، هک  هدوزفا  دوخ  نادنمراک  هورگ 

هک يراختفا ، فسوی  يربهر  هب  هزات  هّیداّحتا  کـی  تسا ، رتهب  دوب  هدرک  هیـصوت  هک  حـتاف ، یفطـصم  داهنـشیپ  زا  نینچمه  تکرش ،
زا ات  دوش  داجیا  تفن ، تکرش  رد  دشاب  هدوت  بزح  فلاخم 

.يرونایک تارطاخ  يرونایک ، نیدلارون  - 1
صص 356 360. ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  يدروجال ، بیبح  - 2

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
http://www.ghaemiyeh.com


128 ص :

.درک لابقتسا  دنک ، تیوقت  ار  دوخ  یمومع  طباور  هتساک و  گنهرس ...  ذوفن 

ههبج هک  يزکرم ، تئیه  هـب  روهـشم  يرگراـک  هیداـحتا  راذـگناینب  يراـختفا ، فـسوی  هـلمج  زا  رفن ، هدزاـی  هاـم 1325 ، يد  رد 30
رداص دوخ  رگراک  ناراکمه  هب  باطخ  يا  هینایب  یمـسر ، هزاـجا  بسک  زا  سپ  دـندوب ، تفن  تکرـش  نیـشیپ  اـی  لـغاش  نارگراـک 
ماـمت نتـسویپ  راتـساوخ  دـندناسر و  موـمع  عـالطا  هب  ار  تفن  نارگراـک  هیداـحتا  لیکـشت  هیناـیب ، نآ  ناگدـننکءاضما  هک  دـندرک 
دیابن هک  تسناد  یم  هیداـحتا ، ّتیعقوم  میکحت  يارب  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  هک  اـجنآ  زا  .دـندش  هیداـّحتا  نیا  هب  نارگراـک 

هار هب  تکرش  ای  تلود و  دوخ  ار  تالیکشت  نیا  هک  دنمهفن  نارگراک  ات  دهدب  ناشن  دوخ  زا  تبثم  شنکاو  هیداحتا ، نیا  هب  تبـسن 
هب ار  دوخ  شیارگ  دنتـسناوتن  هّیداحتا ، ناربهر  اّما ، .دنامب  ناهنپ  هّیداّحتا  زا  تیامح  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  دـنا ، هتخادـنا 

.دنراد هگن  ناهنپ  تلود ، تکرش و 

دـننک و تیامح  ناتـسا  ود  یتلود  تاماقم  و  سیلگنا » ناریا و  تفن  تکرـش   » زا ات  دـندرک  يا  هژیو  شالت  رابدـنچ  هیداحتا  ناربهر 
نمهب ییامهدرگ  رد  هلمج ، زا  .دـنریگب  شیپ  رد  تکرـش  تلود و  اب  يا  هنایوج  یتشآ  شور  ات  دنتـشاداو  ار  هّیداّحتا  ياضعا  یتح 

تلود و هب  نداد  مانـشد  هک  دـندرک  هیـصوت  ًانمـض  .تسین و  يراک  تسایـس  اب  ار  هیداـحتا  : » هک دـش  دزـشوگ  نارگراـک  هب  ، 1325
، دنهد یم  مانـشد  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  دراد  قح  تلود  درادن و  يا  هدیاف  دـننک ، یم  راک  نارگراک  هافر  يارب  هراومه  هک  تکرش 

« .دنک ینادنز 

لوسنک لاس ، ناـمه  دنفـسا  رد  .دـندرک  یم  يراددوخ  هزاـت ، هیداـّحتا  هب  نتـسویپ  زا  نارگراـک  رتشیب  هک  دوب  مولعم  شور ، نیا  اـب 
، هیداّحتا ناربهر  راظتنا  دروم  قوش  روش و  نارگراک ، هیلّوا  مان  تبث  یسیون و  همان  دوجو  اب  هک  داد  شرازگ  رهشمرخ ، رد  ناتسلگنا 
، خیرات نیا  زا  دعب  هام  ود  دوش ، یم  درسلد  هتفر  هتفر  يراختفا ، هک  دش  هداد  شرازگ  راهب 1326 ، رد  .تسا  هدشن  رادیدپ  لاح  هب  ات 

.ددرگ یمن  زاب  ناتسزوخ  هب  هک  داد  عالطا  نادابآ  یماظن  يرادنامرف  هب  تفر و  نارهت  هب  وا 

هب ندیسر  يارب  تلود  دش ، یم  وربور  تسکش  اب  اراکـشآ ، يا ، هدوتدض  هّیداّحتا  سیـسأت  يارب  تفن  تکرـش  راکتبا  هک  یلاح  رد 
.دش مدقشیپ  دوخ  فده 

مهدزای رد  دز و  نارگراک  هّیداحتا  لیکـشت  هب  تسد  دوب ، ناتـسزوخ  راک  هرادا  سیئر  هک  راـیتخب ، روپاـش  رتکد  دادرخ 1326 ، رد 
.درک قیوشت  یسایس ، بازحا  زا  لقتسم  يا  هّیداحتا  لیکشت  هب  ار  نارگراک  يا ، هّیمالعا  راشتنا  اب  رویرهش 

ار ناتسزوخ  نارگراک  هّیداحتا  سیلگنا ، ناریا و  تفن  تکرش  نانکراک  نمهب 1326 ، رد 
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یلال لگتفه  نامیلس  دجسم  نادابآ  دوب : هناگادج  هخاش  راهچ  زا  بّکرم  هک  دنداد  لیکشت 

يا هیداـحتا  ًافرـص  هک  دوب  هدرک  مـالعا  سیلگنا ، ناریا و  تفن  تکرـش  تسایـس  راـیتخب و  رتکد  دومنهر  ياتـسار  رد  هیداـحتا  نیا 
تلآ ار  هّیداـحتا  نیا  نارگراـک ، همه  هک  دوب  يروط  اروـش  نیا  درکلمع  لاـحرهب  .درادـن  تسایـس  هب  يا  هقـالع  تسا و  يرگراـک 

نارگراـک هیداـحتا  يزکرم  ياروش  مه ، سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  تاـماقم  یتح  .دنتـسناد  یم  راـیتخب  رتکد  تکرـش و  تسد 
زا تساوخ  تفن » تکرـش   » تاماقم زا  یتعنـص ، طباور  هرادا  سیئر  هک ، یئاج  ات  .دـندیمان  یم  رایتخب  رتکد  هیداـحتا  ار ، ناتـسزوخ 

یـصخش ربتعم  دانـسا  يور  زا  اه ، هتـشون  نیا  ماـمت  .دوش  يراددوخ  دوش ، یم  ماـمت  هدوت  بزح  دوس  هب  وا ، هتفگ  هب  هک  هماـنرب  نیا 
.تسا هدش  هتشادرب  ناریا ، رد  اکیرمآ  ترافس  يرگراک  روما  هب  هتسباو  دانسا  ای  تفن و  تکرش 

هک يرگید  دارفا  هرابرد  اّما  ما ، هتـشاد  ناریا  بزح  اب  طابترا  رد  وا  هقباس  رایتخب و  روپاـش  زا  نم  هک  تسا  یتاـعالطا  هعومجم  نیا ،
، ادـتبا رد  دـندوب و  مه  یتسرپ  نهیم  دارفا  دـندوب و  ناریا  بزح  تالیکـشت  رد  اهنیا  دـندوب ، یملاس  دارفا  هک  مراد  هدـیقع  مدرب ، مان 
، درادـن يا  هرمعتـسم  دوخ ، هک  نیا  ّتلع  هب  اکیرمآ ، هک  دنتـشاد  ناـمگ  ًاـعقاو  دنتـشادن و  شفادـها  اـکیرمآ و  زا  یتسرد  تخاـنش 

دروم رد  يرّوصت  نینچ  اهنیا ، دـننام  حـلاص و  راـّیهللا  یمطاـف ، رتکد  قّدـصم ، رتکد  نوچ  يدارفا  .تسا  یّلم  ياـه  شبنج  ناـبیتشپ 
دندز و راک  نیا  هب  تسد  اکیرمآ  يراکمه  اب  دندرک  مایق  قوراف  کلم  هیلع  هک  يرـصم  نارـسفا  دـنتفگ ، یم  ًالثم  دنتـشاد ، اکیرمآ 

رکـشل رـصم  هب  دـندرک و  مادـقا  رـصم ، یبالقنا  تلود  هیلع  ناتـسلگنا  هسنارف و  زئوس ، لاناک  ندرک  یّلم  هلئـسم  رد  مه ، نآ  زا  دـعب 
روطنیا برغ ، يایند  تاغیلبت  دننک و  جراخ  رـصم  زا  ار  ناشیاهورین  هک  دروآ  راشف  نیزواجتم  هب  درک و  هلخادـم  اکیرمآ  دندیـشک ،

لکـش لک ، رد  ارجام ، هک  یلاح  رد  دروآ ، راشف  ناتـسلگنا  هسنارف و  هب  رـصم ، بالقنا  زا  عافد  يارب  اـکیرمآ ، هک  دوب  هدرک  دومناو 
زا یکـسفولوکور  لاـشرام  یهدـنامرف  هب  زاـقفق ، رد  ار  يدـنمورین  شترا  هلـصافالب  هک  دوـب  يوروـش  داـّحتا  نیا  تشاد و  يرگید 

دـننکن و ینیـشن  بقع  هک  یتروص  رد  هک  درک  راطخا  هسنارف  ناتـسلگنا و  هب  درک و  هدامآ  یناهج  مّود  گنج  هتـسجرب  ناهدـنامرف 
هک سیلگنا ، هسنارف و  هب  اه  یئاکیرمآ  هک  دوب  یطیارش  نینچ  رد  .تفاتـش  دهاوخ  رـصم  مدرم  کمک  هب  دنناوخن  ارف  ار  دوخ  شترا 

.دندروآ راشف  هاربآ ، نیا  هیلخت  يارب  دندوب ، زئوس  هاربآ  ماهس  هدمع  نابحاص 

زا ار  اکیرمآ  ًالوصا  دندوب و  هدرک  لیـصحت  ییاکیرمآ ، جـلاک  رد  هک  يا  هدـع  صوصخب  اه ، یناریا  زا  یـضعب  يارب  تانایرج ، نیا 
رگید هرهچ  اب  دنتخانش و  یم  نآ  يدازآ  همسجم  نلکنیل و 
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ياتدوک 28 زا  شیپ  ات  مه  دارفا  نیا  دوبن و  نشور  دـندوبن ، انـشآ  دوب ، هدـش  ناهنپ  راوخناهج ، مسیلایرپما  نیا  تشپ  رد  هک  اکیرمآ 
یم رکف  اـه ، یلیخ  .تشاد  ار  ینیب  شوخ  نیمه  مه ، قّدـصم  رتـکد  دوخ  دنتـشاد و  اـکیرمآ  هب  تبـسن  ینیب ، شوـخ  یعوـن  دادرم ،

ینوگانوگ ياه  هرمعتـسم  مادـک ، ره  هک  یلاـقترپ ، يدـنله و  يوسنارف و  یـسیلگنا و  نارگرامعتـسا  ربارب  رد  اـکیرمآ ، هک  دـندرک 
.دنک یم  تیامح  ینابیتشپ و  اه ، هرمعتسم  نیا  یّلم  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  زا  دنتشاد ،

و مسیزاـن ، هیلع  گـنج  رد  اـکیرمآ  تلاـخد  .درک  کـمک  رکف  نیا  تیوـقت  هب  مه ، ناریا  رد  اـکیرمآ  شقن  یناـهج و  مّود  گـنج 
تـشذگرد زا  سپ  نیلاتـسا ، یّتح  دوب و  يا  هتـسجرب  ّتیـصخش  هک  اکیرمآ ، روهمج  سیئر  تلوزور  نیلکنارف  نوچ  يدرف  روضح 

دوخ هب  يرامعتـسا  دـض  یهاوخیدازآ و  ههجو  اکیرمآ ، هک  دـش  ثعاب  داد ، ار  برغ  يایند  یعقاو  تارکومد  نیرخآ  بقل  وا  هب  وا ،
.دوب یمومع  يرکفت  ات 1332 ، ياه 1324  لاس  رد  یـسایس ، ياهورین  همه  نایم  رد  ًابیرقت  اکیرمآ ، هب  تبـسن  یباـیزرا ، نیا  .دریگب 

.درک اشفا  گنج  زا  سپ  ار  اکیرمآ  یعقاو  هرهچ  هک  دوب  ناریا  هدوت  بزح  اهنت 

زور دنچ  تلوزور ، نیلکنارف  دوخ  ار  یناهج  مّود  گنج  نایاپ  رد  اکیرمآ  یلخاد  یناهج و  تسایس  شیارگ  هرابرد  فیرعت  نیرتهب 
: تسا هداد  شتشذگرد  زا  شیپ 

لاس دـننام  دوخ  يداع  ياهزور  هب  دـیاب  دوش و  یم  رارکت  خـیرات  هک  تفگ  دـیاب  دورب ، شیپ  تروص  نیدـب  راک  رگا  تسا  یعیبط 
هدرک درخ  نامروشک  زا  جراخ  گنج  ياهنادـیم  رد  ار  دوخ  نانمـشد  هک  اـم  دوش ، یم  بجوم  يراـک  نینچ  .میدرگرب  ياه 1920 

(1) .میریگب رارق  اه  تسیشاف  نیگن  ریز  نامدوخ  روشک  رد  میا ،

رد مه  یجراـخ و  تسایـس  رد  مه  نمورت  يراـه  ندـمآ  راـک  يور  تلوزور و  نیلکنارف  تشذـگ  رد  زا  سپ  هک  دوـب  نیا  ّتیعقاو 
زا اهیزان  بوکرـس  يارب  وا  تسایـس  اب  تلوزور  نارود  رد  هک  ییاهورین  دش و  ادیپ  يداینب  تارییغت  هدحتم ، تالایا  یلخاد  تسایس 

گنج زاغآ  اب  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  یعقاو  تردـق  روشک ، نآ  یـسایس  نادـیم  رد  دـندوبن ، قفاوم  يوروش  داّحتا  اب  يراـکمه  هار 
.دندرک زاغآ  ار  اکیرمآ  مزیلایرپما  ییاشگناهج  نیون  نارود  يوروش ، داحتا  هیلع  درس 

، تسایـس رییغت  نیا  هرابرد  دوب ، تلوزور  نیلکنارف  کیتارکومد  تسایـس  ناراداوه  ناراکمه و  نیرت  کیدزن  زا  هک  سالاو  يرناـه 
: تسا هتشون  نینچ 
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ناربهر شوگ  هب  ار  فرح  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیوگ ، یم  نخس  قرـش  برغ و  نایم  ناهج  فاکـش  زا  روهمج ، سیئر  یتقو 
(1) .مینک یم  هدامآ  ار  دوخ  هدنیآ  یلامتحا  گنج  کی  يارب  ام  هک  دناوخ  یم  يوروش 

هب هبحاصم  يارب  ییاکیرمآ ، راگنربخ  کی  دوب ، هدـشن  لـیطعت  نارهت ، رد  هدوت  بزح  رتفد  زونه  یتقو   (2)، بالقنا يزوریپ  زا  سپ 
؟ دیئوگ یم  دب  اه  یئاکیرمآ  همه  هب  امش  ارچ  تفگ : وا  .دمآ  رتفد 

، مه یکی  یتسیلایرپما و  گرزب  ناراد  هیامرـس  اهدروف و  اـهرلفکار و  ياـکیرمآ  یکی ، میـسانش ، یم  اـکیرمآ  ود  اـم  هن ، متفگ : نم 
ًاعقاو ناهاوخیدازآ  ناگدنـسیون و  رگید  هصالخ  و  اه ، ندـنل  کج  اهتـسافدراوه و  اه و  کب  نیاتـشا  اه ، نیاوت  كراـم  ياـکیرمآ 

.میلئاق ناوارف  مارتحا  ناشیارب  ام  دندوب و  يا  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  هک  اکیرمآ ، یبالقنا  یّقرتم و 

هناتسآ رد  اهنت  قّدصم ، رتکد  دوخ  یتح  ناریا و  نویّلم  زا  يرایسب  هک  دوب  نیا  لاس 32 ، ياتدوک  زا  لبق  ناریا ، زور  نآ  ّتیعقاو  اّما 
چیه هب  ار ، ناریا  بزح  تسرپ  نهیم  ناربـهر  نم ، هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  .دنتخانـش  ار  اـکیرمآ  یعقاو  هرهچ  دادرم ، ياتدوک 28 

.مناد یمن  اکیرمآ  هب  هتسباو  هجو ،

بزح کی  ناونع  هب  ناریا ، بزح  زا  دادرم ، ياتدوک 28  زا  سپ  .مناد  یمن  دـننامه  ناریا ، بزح  ناربهر  رگید  اب  ار ، رایتخب  روپاش 
تمدخ هب  یمـساق ، لضفلاوبا  دننام  مه ، اهنآ  زا  يا  هدع  .دنتـشادن  مه  یتیلاّعف  هک  دندنام  یقاب  یکچوک  هورگ  اهنت  هدیـشاپ ، مه  زا 

.دندمآرد كاواس 

ییاضعا عقاو ، رد  اّما  .دنام  یقاب  رهاظ ، رد  مه ، ناریا  بزح  تفر و  نیب  زا  یّلک ، روط  هب  ناریا  رد  مود  ههبج  مود ، یلم  ههبج  زا  دعب 
.تشاد دوجو  يزکرم  هتیمک  ناونع  هب  يدبلاک  طقف  .دشاب  هدش  لحنم  هتشاد و  یتالیکشت  هک  تشادن 

دروم رد  اـّما  .تسا  هدوب  روط  نیا  اـه ، نیا  تارکفت  دـیتفگ  هک  روط  ناـمه  .دراد  دوجو  یماـهبا  ناریا ، بزح  ناربـهر  هراـبرد  س :
نیعفادـم زا  .تشاد  اـکیرمآ  اـب  مه  یبوخ  طـباور  دوـب و  اـکیرمآ  رد  ناریا  ریفـس  یتّدـم  وا  دراد ، دوـجو  یئاـهماهبا  حـلاص  راـّیهللا 

راهچ لصا  تخسرس 
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(1) .دوب نمورت 

کی هنطلـسل ، ماوق ا  .دنک  یم  فالتئا  هدوت  بزح  اب  ناریا  بزح  لاسرد 1324، ناجیابرذآ  يایاضق  ناـیرج  رد  هک ، نیا  رگید  هتکن 
هدرک راک  میسقت  ردارب ، ود  .دوب و  هتفر  اکیرمآ  فرط  هدرک و  فطل  مه  رگید  ردارب  الاح  دوب و  یـسیلگنا  شردارب  .دوب  ییاکیرمآ 

يوروش رـس  نتـشاذگ  هالک  یتح  هدوت و  بزح  ندرک  راتفرگ  يارب  یماد  ماوق ، ناریا و  بزح  تکرح  دوخ  دینک  یمن  رکف  .دندوب 
؟ دوب

راّیهللا رفن ، کی  اهنت  ناریا ، بزح  بناج  زا  هک  ارچ  تشادـن ، هناهاگآ  تلاخد  ارجام ، نیارد  ناریا  بزح  نم ، داقتعا  هب  دـینیبب ، ج :
، ناتـسدرک تارکومد  بزح  ناجیابرذآ و  تارکومد  هقرف  هدوت و  بزح  اب  ناریا  بزح  .تشاد  تکرـش  یفـالتئا  تلود  رد  حـلاص ،

.تشادن ییاکیرمآ  يوس  تمس و  دوب و  یّقرتم  تهج  رد  ناریا  بزح  خیرات ، نآ  رد  نم  هدیقع  هب  .درک  فالتئا 

ماوق اّما  دـندوبن ، ییاـکیرمآ  ًاملـسم  اـهنآ  .دـندروخ  ار  ماوق  بیرف  دـندرک ، تکرـش  ماوق  تلود  رد  هک  مه  هدوت  بزح  ناگدـنیامن 
ار ناریا  لامش  تلایا  جنپ  تفن  زایتما  دش ، ریزو  تسخن  هک  رد 1302  رگید  راب  لاسرد 1300 و  راب  کی  وا  هک  ارچ  دوب ، ییاکیرمآ 

ماجنا اکیرمآ  تسایس  تهج  رد  ار  اه  يزاب  نیا  مامت  نم ، داقتعا  هب  تفر و  اکیرمآ  يوس  هب  نامز  نامه  زا  وا  .داد  اه  یئاکیرمآ  هب 
.درک یم  تیاعر  مه  ار  قرش » اب  ارادم   » تسایس دوب و  كریز  شوهزیت و  یمدآ  هک  ارچ  .دوب  قفاوم  ًالماک  مه  شدوخ  هتبلا  داد و 

، يردنکـسا جریا  ياـه  هتفگ  زا  ّتیعبت  هب  يورـسخریما  .تسا  هدرک  هطـسفس  هنوگچ  وا  هک  ما  هتـشون  يورـسخریما  دـقن  خـساپ  رد 
رایسب تابسانم  اه ، يوروش  اب  دوب و  اکیرمآ  روهمج  سیئر  تلوزور ، هک  دمآ  راکرـسرب  یتقو  هنطلـسلا ، ماوق  هک  تسا  هدش  یعّدم 

.تسین تسرد  اعّدا  نیا  هک  مداد  ناشن  نم ، .تشاد  یبوخ 

کی ًابیرقت  نمهب 1324 ،  6 ماوق ، .درک  توف  ناملآ ، طرـش  دیق و  نودب  میلـست  زا  شیپ  ًابیرقت  نیدرورف 1324 ، زور 13  تلوزور ،
هب نپاژ  ياهرهش  رب  یمتا  بمب  باترپ  دوب و  هداتفا  اج  نمورت ، تسایـس  هک  ینامز  تسرد  .دش  ریزو  تسخن  وا ، گرم  زا  دعب  لاس 

تردق وا ، روتسد 

ياهتسایس نییبت  هب  طوبرم  دنب  نیا  .تسا  يد 1327  رد 30  اکیرمآ  هرگنک  هب  نمورت  مایپ  دنب  نیمراهچ  هب  هراشا  نمورت  لصا 4  - 1
زا تیاـمح  موزل  هب  ًارهاـظ  هک  نمورت  لصا 4  .تسا  یناهج  مود  گنج  زا  سپ  موس  ناهج  ياـهروشک  لاـبق  رد  اـکیرمآ  يداـصتقا 

.تسا متسیب  نرق  مود  همین  رد  ناهج  ياهروشک  رب  اکیرمآ  يداصتقا  هطلس  زاغآ  دراد ، هراشا  دنمزاین  ياهتلود 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
http://www.ghaemiyeh.com


133 ص :

.دوب هدناشک  ایند  خر  هب  ار  اکیرمآ  یماظن  درف  هب  رصحنم 

نلآژرژ نیدرورف 1325 ، رد  دندوب ، هتـشامگ  يریزو  تسخن  هب  ار  وا  نآ ، ماجنا  يارب  هک  يا  هشقن  رد  ماوق  ییامنهار  يارب  نمورت ،
.داتسرف ناریا  هب  ریفس ، ناونع  هب  ار 

هاگشناد رد  ار  شروهـشم  ینارنخـس  ، 1324 دنفـسا هدراـهچ  رد  لـیچرچ ، نوتـسنیو  ماوـق ، يریزو  تسخن  زا  لـبق  هتفه   6 تسرد ،
.دناوخارف يوروش  داّحتا  هیلع  یبیلص  گنج  کی  زاغآ  هب  ار  برغ  يایند  اراکشآ ، نآ ، رد  هک  درک  داریا  اکیرمآ ، نتلوف » »

یم نینچ  یتبحص  رد  لاس 1954 ، رد  وا  .دوب  هدرک  زاغآ  گنج ، نارود  نامه  زا  ار  يوروش  هیلع  هنامـصخ  تسایـس  نیا  لیچرچ ،
: دیوگ

حالـس مداد  روتـسد  يرمگتنوم ، هب  نم  دـنتفرگ ، یم  نشج  ار  گنج  رد  يزوریپ  اـه ، ناـبایخ  رد  ناتـسلگنا  مدرم  هک  یتقو  نآ  »... 
يورشیپ دح  زا  شیب  دنتشاد  دصق  اهسور  رگا  هک  نیا  يارب  دنراد .  هگن  هدرک و  رابنا  دنریگ ، یم  ریـسا  ياه  یناملآ  زا  هک  ار  ییاه 

طوبرم هشقن  گنج ، نایاپ  زا  شیپ  زونه  لیچرچ ، ینعی  ...دنگنجب » اهـسور  هیلع  اهنآ  اب  هک  میهدب  اهناملآ  هب  ار  اهحالـس  نآ  دننک ،
! يرلتیه شترا  اب  مهنآ  دنارورپ  یم  رس  رد  ار  يوروش  هلمح  هب 

.دـسر یم  يریزو  تسخن  هب  ناجیابرذآ ، هلئـسم  ّلـح  يارب  هک  تساهتـسایس  عضاوم و  ندـش  نشور  تاـنایرج و  نیا  زا  دـعب  ماوق ،
.دوب هدنامن  یقاب  تلوزور  تسایس  زا  يرثا  چیه  رگید  ماگنه ، نیا  رد  هک  تسا  مّلسم 

.دنا هتخادنین  اهدادیور  نیا  قیقد  خیرات  هب  مه  یهاگن  یتح  تسایس ، ملع  نایعّدم  نیا  هک  تسا  روآ  بّجعت 

تـضهن ّتیدوجوم  هب  ییاهن  هبرـض  ندـش  دراو  زا  شیپ  هام  دـنچ  ات  دـندرک ، تکرـش  ماوق  تلود  رد  هک  مه  يا  هدوت  يارزو  یتح 
دوجو تلوزور  ناـمز  رد  هک  يوروش  اـکیرمآ و  یتـسود  تسایـس  زوـنه  هک  دـندرک  یم  رّوـصت  نوـیّلم ، رگید  دـننام  ناـجیابرذآ ،
نارود تسایس  رییغت  دوب ، ناریا  بزح  زا  رت  هاگآ  یناهج ، تسایس  لئاسم  هب  تبسن  هک  نیا  اب  مه  بزح  يربهر  .دراد  همادا  تشاد ،

یم بوـخ  ار  ماوـق  ازریم ، نامیلـس  .درک  كرد  ناـجیابرذآ ، شبنج  بوکرـس  زا  سپ  ینعی  رید ، یلیخ  ار  نمورت  هرود  هب  تلوزور 
هب ار  يردنکـسا  جریا  هک  دش  داهنـشیپ  یتقو  لاـس 1320 ، رد  ماوـق  يریزو  تـسخن  لّوا  هرود  زا  سپ  لاس 1321 ، رد  و  تخاـنش ،

کیدزن وا  هب  سک  ره  هک  تسین  شیب  یگنلپ  ماوق  : » دوـب هتفگ  درک و  تفلاـخم  ازریم  نامیلـس  دـنک ، باـختنا  هار  ترازو  تنواـعم 
( يردنکسا جریا  تارطاخ  زا  « ) .دتفا یم  شگنچ  هب  رتدوز  دوشب 
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نیمه زا  یکی  دیآ  یم  مدای  نم  هک  ارچ  میدوب ؛ دازآ  زونه  ام  ایوگ  دادرم ، زا 28  لبق  اهتدم  هب  دوش  یم  طوبرم  نمورت ، راهچ  لصا 
سدنهم کی  تفر ، یم  ریاشع  نایم  هب  بترم  هک  دنلب  شیر  اب  دوب  يروسفورپ  راهچ ، لصا  يارجا  يارب  دوب  هدمآ  هک  یناسانشراک 

نیا .درادـن  عالطا  يزرواشک ، يراـیبآ و  زا  واـگ ، هزادـنا  هب  روسفورپ ، نیا  تفگ : یم  وا  دوب ، وا  نواـعم  دوب ، نم  يدرگاـشمه  هک 
هک دوب  يا  هدرکلیـصحت  ناوج  نم ، يدرگاشمه  .تسا  یبّالق  روسفورپ  ًالـصا  .دمهف  یمن  زیچ  چیه  ًالـصا  هک  تسا  داوس  یب  ردـق ،

سدنهم .دوب  یعیبط  یلیخ  ناریا ، نّویلم  يارب  نمورت ، راهچ  لصا  دیئأت  .دوب  یبوخ  یلیخ  سدنهمو  دوب  هدناوخ  سرد  ناتـسلگنا  رد 
عـضوم نامز ، نآ  رد  راهچ ، لصا  اکیرمآ و  هب  تبـسن  ناریا  نّویلم  عضوم  دوب و  نمورت  راهچ  لصا  نواعم  يدـهاز ، رـسپ  يدـهاز ،

.دوبن یفنم 

.دش عورش  نمورت  راهچ  لصا  تلوزور ، گرم  ینعی  نمورت ، ندمآ  راک  يور  زا  دعب  هلصافالب 

.دوش یم  هدنز  يدنک  فا  ناج  نارود  رد  مه ، اکیرمآ  هب  دامتعا  رگید  هرود  کی  هرود ، نیا  زجب  ناریا ، نّویلم  زا  یهورگ  نایم  رد 

يریگجوا اـه و  يدازآ  تاحالـصا و  ربارب  رد  وا  تمواـقم  هاـش و  تسایـس  زا  تیاـضر  مدـع  رطاـخب  يدـنک ، تلود  هـک  یماـگنه 
یلع یبالقنا ، راجفنا  کی  زا  يریگـشیپ  يارب  لصا  رد  اه و  هدوت  تساوخ  هب  هجوت  یـسارکومد و  مسا  هب  رهاظ  رد  مدرم ، ییاضران 

تسایس رد  ینیون  نارود  هک  دندیسر  رواب  نیا  هب  ناریا ، نّویلم  زا  يرامـش  دنک ، یم  لیمحت  هاش  هب  ریزو ، تسخن  ناونع  هب  ار  ینیما 
يارب زیچ  همه  هک  دندوب  هدش  دقتعم  هدش و  نادیم  دراو  یکلم ، لیلخ  هژیو  هب  یّلم ، ههبج  هب  هتسباو  دارفا  .تسا  هدش  زاغآ  اکیرمآ ،

ناگدـننادرگ هن  دوب و  دابآدـمحا  هاگدـیعبت  رد  هک  قّدـصم  رتکد  هن  یلو  .تسا  هدـش  هدامآ  یّلم  ههبج  هراـبود  ندیـسر  تردـق  هب 
مالعا تفر و  اکیرمآ  هب  هاش  هک  دـش  راکـشآ  یتقو  مه  يدـنک  یعقاو  هرهچ  .دـندروخن  ار  هزات  يزاـب  نیا  بیرف  یّلم ، ههبج  یلـصا 

.درک (1) ناریا  تسایس  زات  هّکی  ار  هاش  درپس و  هاش  تسد  هب  ار  ینیما  مه  اکیرمآ  درک و  یگدرپسرس 

!؟ تسا هتشاد  یشقن  هچ  رایتخب ، روپاش  نارود ، نیا  رد  مناد  یمن  نم 

وضع بزح ، لیکشت  زاغآ  نامه  زا  ًارهاظ  هک  نابرهم  لوسر  ناریا ، بزح  هعومجم  هرابرد 

هللادسا رانکرب و  يریزو  تسخن  زا  ینیما  یلع  رفـس ، نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ  .تفرگ  تروص  ریت 1341  رد  اکیرمآ  هب  هاش  رفس  - 1
.تفرگ يریزو  تسخن  نامرف  ملع 
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زا يریگ  هرانک  نآ و  ناگدـننادرگ  یعقاو  ّتیهاـم  تخانـش  زا  دـعب  تسا ، هتفر  ـالاب  مه ، يزکرم  هتیمک  رد  ّتیوضع  اـت  هدوب و  نآ 
هب هک  دش  نشور  بالقنا  زا  دعب  مه  یمساق  لضفلاوبا  ّتیهام  .تسا  هدرک  ءاشفا  ار  نانآ  طلغ  ياهدرکلمع  هتشاگن و  یباتک  بزح ،

قوقح كاواس  زا  بالقنا ، زا  شیپ  اهلاس  زا  ناریا ، زا  وا  رارف  زا  سپ  یّتح  رایتخب ، روپاش  ناکیدزن  زا  ناریا و  بزح  لـکریبد  ناونع 
روپاش نایم  طبار  درف  یمساق و  لضفلاوبا  کیدزن  راکمه  يربهر و  وضع  مه  وا  هک  مدقم ، هللا  لیلخ  دمحا  هرابرد  .تسا  هتفرگ  یم 

زا ای  دـشاب و  هدوب  یکاواس  هک  مرادـن  مه  یلیلد  مرادـن و  یفاک  تخانـش  هدوب ، ناریا  رد  وا  هب  هتـسباو  هورگ  ترجاهم و  رد  راـیتخب 
.دشاب هتشاد  عالطا  كاواس ، هب  یمساق  یگتسباو 

، یبیـسح سدـنهم  یباجنـس ، میرک  رتکد  حـلاص ، راـّیهللا  دـننام  یناـسک  ینعی  یّلم ، ههبج  ناریا و  بزح  ناربـهر  رگید  هراـبرد  اـّما 
، رویرف سدـنهم  ناـگیاش ، رتکد  یمطاـف ، رتـکد  لـثم  قّدـصم  رتـکد  راـکمه  نّویلم  رگید  یلیلخ و  سدـنهم  هداز ، كریز  سدـنهم 
هب یگتـسباو  دـندوب و  تسود  نهیم  يدارفا  اـهنآ  هک  تـسا  نـیا  مرظن  یقیدـص ، رتـکد  ییـالعریما و  رتـکد  سانـش ، قـح  سدـنهم 

.دنتشادن ناگناگیب 

هب تشگزاب  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مهدـب  یهاوگ  مناوت  یم  مدوخ  نم  هک  هچنآ  حـلاص ، رایهللا  صخـش  دروم  رد 
ناریا کیپ  ویدار  زا  ام  تفگ  یم  دوب و  بالقنا  راداوه  يدـج  یلیخ  .میدرک  وگو  تفگ  مه  اـب  یتعاـس  متفر و  وا  ندـید  هب  ناریا ،
باهـش ییالعریما و  نم ، .میدوب  رفن  هس  ام ، هک  تفگ  یم  .میدینـش و  یم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  طوبرم  ياـهربخ  اـه و  هیناـیب  همه 

هب .دـناسرب  ام  هب  دـنک و  تشاددای  یکی  نآ  میونـشب ، ار  ناریا  کیپ  رابخا  میتسناوتن  ناممادـک  ره  هک  دوب  نیا  ناـمرارق  و  سودرف ،
.دوب شیگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  وا  تمالس  هناشن  نیا  نم ، رظن 

اب تسیچ ؟ نارگید  ینهارب و  اضر  ییارهز و  کباب  لثم  نایرج ، نیا  هتـسجرب  ياه  رهچ ه  اه و  تسیکـستورت  هرابرد  امـش  رظن  س :
نادـیم ناریا ، تّالجم  اه و  هماـنزور  نویزیولت و  رد  ات 54  ياه 45  لاس  هلـصاف  رد  اه  تسیکـستورت  هک  هلئـسم  نیا  نتفرگ  رظن  رد 

مه یغاد  تازرابم  شدوخ ، ریبعت  هب  .دوب  جراخ  رد  ییارهز  کباب  دوب و  ناریا  رد  يریزو  گنشوه  اهنآ ، زا  یکی  دنتشاد و  تیلاّعف 
يارب مه  اـکیرمآ  دور و  یم  اـکیرمآ  هـب  درک  ناریا  نوـیزیولت  رد  هـک  يا  هبحاـصم  زا  دـعب  لاـس 54 ، رد  مه  ینهارب  اـضر  .تشاد 

روط نیا  ناوت  یمن  لیاسم ، نیا  يدنب  عمج  اب  .دندرگ  یمرب  ناریا  هب  اهنیا  همه  دعب  دهد و  یم  وا  هب  تاناکما  يرس  کی  يرگاشفا ،
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نمجنا لثم  هک  دـندوب  یناهج  بالقنا  کی  هب  لـئاق  اـهنآ  هکنیا  اـی  دـندوب ؟ يوروش  فلاـخم  ییاـکیرمآ و  اـهنیا  هک  درک  تشادرب 
؟ دیآ دوجو  هب  یناهج  بالقنا  هنیمز  ات  درک  يراک  چیه  دیابن  تسا  دقتعم  هیتّجح 

لاّعف یلیخ  ناریا و  هدوت  بزح  وضع  ییارهز ، رتکد  شردـپ ، .دوب  یملاـس  هداـس و  مدآ  ییارهز ، کـباب  لـثم  يدرف  نم ، رظن  هب  ج :
دوخ اّما  .دـمآ و  يا  هداس  ملاس و  ناوج  مرظن  هب  نادـنز  رد  میدوب ، مه  اب  یتّدـم  میتخانـش و  میدـید و  نادـنز  رد  ار  کباب  ام ، .دوب 

تماقا هزاجا  ناهج  ياهروشک  زا  کی  چـیه  رد  تسناوتن  دـش ، دـیعبت  يوروش  داـحتا  زا  نیلاتـسا  طـسوت  هکنآ  زا  سپ  یکـستورت ،
.داد یگدنهانپ  هزاجا  وا  هب  کیزکم ، روشک  اهنت  .دریگب 

، ربتکا بالقنا  زا  شیپ  وا ، یلو  .تشاد  يا  هتـسجرب  شقن  عاـفد ، ریزو  ناونع  هب  یلخاد ، گـنج  ياـه  لاـس  ناـیرج  رد  یکـستورت ،
دنوب مان  هب  تشاد  تارکومد  لایسوس  لقتـسم  هورگ  کی  دوخ ، هکلب  .دوبن  اه ) کیوشلب   ) هیـسور تارکومد  لایـسوس  بزح  وضع 
بزح هب  ترجاهم ، زا  یکـستورت  تشگزاب  زا  سپ  ناـمزاس ، نیا  .دنتـشاد  تیوضع  نآ  رد  تارکومد  لایـسوس  ناـیدوهی  اـهنت  هک 

هک دوب  دـقتعم  دوب و  فلاـخم  هیـسور ،)  ) دـحاو روشک  کـی  رد  مسیلایـسوس  ناـمتخاس  ناـکما  هیرظن  اـب  وا  .تسویپ  اـه  کـیوشلب 
هب هک  يا  همان  رد  نینل ، .دنشاب  هیسور  رد  مسیلایـسوس  نامتخاس  رکف  هب  اپورا ، رد  یتسیلایـسویس  بالقنا  زا  شیپ  دیابن  اه  کیوشلب 

ياه یگژیو  هب  هراـشا  نمـض  دـنک ) تکرـش  نآ  رد  تسناوت  یمن  يراـمیب  لـیلد  هب  دوخ  نوچ  ، ) تشون تسینومک ، بزح  هرگنک 
تقو چـیه  دوبن و  تسیـسکرام  تقو  چـیه  یکـستورت ، نوئل  دـسیون : یم  یکـستورت  هرابرد  کـیوشلب ، بزح  يربهر  ّمهم  ءاـضعا 

.دش دهاوخن  تسیسکرام 

ياـههورگ داـجیا  هـب  اـکیرمآ ، مسیلاـیرپما  هژیو  هـب  یناـهج و  مسیلاـیرپما  کـمک  اـب  کــیزکم ، رد  رارقتــسا  زا  سپ  یکــستورت ،
يزان ياه  شترا  زواجت  زا  سپ  هک  درک  طوقـس  اجنآ  ات  وا  .تخادرپ  ناهج  ياهروشک  رد  یتسینومک  بازحادـض  يوروشدـض و 

، يا هّیمالعا  نمض  ربراه ) لرپ  « ) دیراورم  » ردنب هب  نپاژ  هلمح  زا  سپ  ناملآ  هب  اکیرمآ  يوس  زا  گنج  نالعا  يوروش و  هب  يرلتیه 
رتدوز ات  دـننک  کمک  يرلتیه  ناملآ  هب  يوروش ، هب  کـمک  يرلتیه و  ناـملآ  اـب  گـنج  ياـج  هب  هک  تساوخ  اـپورا  اـکیرمآ و  زا 

اب دوخ ، هناخ  رد  شنانابهگن ، نادـیرم و  زا  یکی  هلیـسو  هب  یناـهج  مود  گـنج  طـساوا  رد  یکـستورت ، دنکـشب ! مه  رد  ار  يوروش 
.دش هتشک  ربت  هبرض 

تاـغیلبت يارب  لـمع  يدازآ  زا  دنتــشاد ، يوروـش  هـیلع  هنانمــشد  تسایــس  هـک  یئاـهروشک  هـمه  رد  تسیکــستورت ، ياـههورگ 
مسیلایسوس زا  يراداوه  مچرپ   » ریز یتسینومکدض  يوروشدض و 
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هرابرد مناوت  یمن  مرادن و  يربخ  ناریا ، رد  ياه 1345 و 1355  لاس  رد  هورگ  نیا  لمع  يدازآ  زا  نم ، .دـندوب  رادروخرب  یعقاو ،»
.منک يرواد  نآ ، دارفا  یگتسباو  شقن و 

تــسایس رگید  فچــشورخ ، يرگاـشفا  نیلاتــسا و  گرم  زا  سپ  اـهنآ ، ناـمزاس  هـک : تـفگ  نـم  هـب  نادــنز  رد  ییارهز ، کـباب 
يزیچ بالقنا 1357  زا  سپ  شیپ و  ياـه  لاـس  رد  یناریا  ياـه  تسیکـستورت  تاراـشتنا  زا  نم  .درک  یمن  لاـبند  ار  يوروشّدـض 

، اهروشک نآ  رد  اه  تسیکـستورت  ما ، هدـش  علطم  يرتخاب  ياپورا  رد  تسینومک  بازحا  تاراشتنا  زا  هک  اجنآ  ات  یلو  .ما  هدـناوخن 
گرم اب  دـنداد و  یم  همادا  ار  يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  راداوه  تسینومک  بازحادـض  يوروشدـض و  یـسایس  شور  نامه 

.دوب هدشن  ادیپ  نانآ  شور  رد  يرییغت  نیلاتسا ،

توافت نیا  دنتسه ، یناسک  هچ  مسانش  یمن  نم  دنتسه و  اکیرمآ  رد  هک  اهنآ  ناگدننادرگ  تسیکستورت و  هداس  دارفا  نیب  نم  هتبلا ،
دودـح ات  دـش و  یم  غیلبت  برغ ، رد  نیلاتـسا  تامادـقا  هرابرد  هک  هچنآ  زا  ًاعقاو  هک  دـندوب  يا  هداس  دارفا  اـهنیا  هک  متـسه  لـئاق  ار 

هکلب نیلاتـسا ، صخـش  هن  ناشفدـه  اهنآ ، هک  یلاح  رد  .دـنتفرگ  یم  رارق  دـیدش  ریثأت  تحت  هدـش و  رثأـتم  دوب ، تسرد  مه  يداـیز 
.ناهج رد  يوروش  داّحتادض  ياهورین  هدننک  تیوقت  تسا و  هدوب  يوروش  داحتا  ماظن  هعومجم 

یم نویزیولت  رد  ینارنخـس  هزاجا  اهنآ  هب  یتقو  .درب  یم  دوس  ارجام  نیا  زا  ناـیرج  مادـک  هک  دـندرک  یمن  ساـسحا  بیترت ، نیا  هب 
هب هتـسباو  دارفا  دادـعت  هک  یلاح  رد  تسا »! يرهـش  مه  داـبآ  یلع   » هک دـننک  یم  لاـیخ  هاـش ، ناـمز  رد  تاراـشتنا  هزاـجا  و  دـنهد ،

.دوب دودحم  زیچان و  رایسب  اهروشک ، مامت  رد  اهتسیکستورت 

یم جیورت  ار  یکستورت  راکفا  مه  هاش  هورگ  دندرک ، یتافارتعا  ناشهورگ ، مان  نودب  نانآ  زا  یناسک  هاش ، اضردمحم  نامز  رد  س :
.دندرک

دوجو مه  يوروش  فلاخم  يورین  کی  يوروش ، نیقفاوم  ربارب  رد  دنتـساوخ  یم  اهنآ  ، تشاد عالطا  تسناد و  یم  كاواس  یلو  ج :
.دنتسین يوروش  فلاخم  رگید  هدش و  ضوع  ناشرظن  نیلاتسا  زا  دعب  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  نادنز  رد  ییارهز  کباب  هتبلا  ، دشاب هتشاد 

، اه يولهپ  تموکح  متسیس  زا  ینشور  مجـسنم و  لیلحت  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هک  ییاه  عوضوم  هب  هجوت  اب  تسا  اجب  نم  رظن  هب  س :
.مینک میسرت  تموکح  رد  اه  نوسامارف  اکیرمآ و  سیلگنا ، شقن 

هب هتسباو  يوگروز  يروتاتکید  تموکح  کی  زا  دوب  ترابع  شرسپ  ناخاضر و  تموکح  ج :
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.یناهج مسیلایرپما 

دوجو هب  دـش ، اپرب  ربتکا  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  اهاروش  روشک  اب  هلباقم  يارب  ناتـسلگنا  مسیلایرپما  طسوت  هامدنفسا 1299  ياتدوک 
.دوب ناتسودنه  هب  هژیو  هب  بونج و  هب  ربتکا  بالقنا  ذوفن  ربارب  رد  يّدس  داجیا  نآ ، شقن  دمآ و 

يرلتیه ناملآ  هلأسم  اهلاس ، نآ  رد  .درک  ادیپ  همادا  ناتسلگنا  یهدنامرف  تحت  لکـش ، نیمه  هب  مه  لاس 1318  ات  ًارهاظ  عضو ، نیا 
يوروش داحتا  ندرب  نیب  زا  يارب  یناهج  مسیلایرپما  هدرورپ  تسد  دنهد ، یم  یهاوگ  يرایـسب  دانـسا  هک  نانچ  دوخ ، هک  دش  حرطم 

تفرشیپ و هب  مه  اب  هسنارف ، ناتسلگنا و  اکیرمآ و  ناراد  هیامرس  دنک ، یم  تباث  هک  دراد  دوجو  يدانسا  یفاک  هزادنا  هب  نونکا  .دوب 
تسینومک بزح  نیرتگرزب  نامز  نآ  رد  هک  ناملآ ، رد  ادتبا  هک  دوب  نیا  مه  رلتیه  تیرومأم  .دندرک  کمک  رلتیه  ندمآ  راک  يور 

بوکرـس ار ، ایناپـسا  کیتارکومد  هدش  زوریپ  هزات  بالقنا  نآ ، زا  سپ  و  تشاد ، ار  يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  زا  سپ  ناهج 
تلود فعـض  يا ، هلحرم  رد  هژیوـب  ناـملآ ، ياـه  تفرـشیپ  .دزاـس  هداـمآ  يوروـش  داـحتا  هب  یعطق  هـلمح  يارب  ار  ناـملآ  دـنک و 
عورش فلخان  هّچب  نیا  هتـسهآ ، هتـسهآ ، اما ، داد ، شرورپ  ار  رلتیه  ناتـسلگنا ، يروطارپما  هک  تسا  تسرد  .داد  ناشن  ار  ناتـسلگنا 

ياهروشک رد  ناتـسلگنا  هب  ناگتـسباو  بیترت ، نیا  هب  تفرگ ، ییاشگناهج  هب  میمـصت  اـهنآ و  دوخ  هیلع  نتخادـنا  کـتفج  هب  درک 
، تسا هنهک  باـبرا  ندرب  نیب  زا  يورـشیپ و  لاـح  رد  تردـق  اـب  هک  يدـیدج  باـبرا  قریب  ریز  هک  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  نوگاـنوگ ،

.دنورب

يوس هب  دـندرب ، یم  جـنر  ناریا  رد  ناتـسلگنا  هطلـس  زا  هک  یتسرپ  نهیم  دارفا  زا  یـشخب  اب  ماـگمه  زین ، شنارازگراـک  ناـخاضر و 
.دندش لیامتم  يزان ، ناملآ 

نارادمتسایس زا  يرایـسب  وا ، زا  يوریپ  هب  درک و  ادیپ  ناملآ  هب  يدیدش  لیامت  ناخاضر  .دیـشک  لوط  رویرهش 1320  ات  نایرج  نیا 
تـسا يا  هرود  نینچ  رد  .دنتـشاذگ  یم  هقباسم  مه  اب  یگدنب ، زاربا  رد  دندروآ و  يور  اهناملآ  يوس  هب  شترا  ناگیاپدنلب  ناوج و 

یلوا و قآ  دبهپـس  ریظن  يدارفا  نآ  سأر  رد  دوب و  یتسیزان  دیدش  ياه  شیارگ  ياراد  هک  دـمآ  دوجو  هب  یّلم » تضهن   » بزح هک 
.دنتشاد رارق  نارگید  يدهاز و  هللا  لضف  رکشلرس 

نیا .تسا  هدش  هداد  حرـش  ناملآ ، هب  نآ  یگتـسباو  همانمارم و  بزح و  نیا  لیکـشت  نایرج  ناریا ، ریزو  تسخن  ناونع  اب  یباتک  رد 
.دوب ناریا  رد  رلتیه  رومأم  هدـنیامن و  هریام  نآ  ربهر  حاّرط و  هک  دـنیبب  كرادـت  ناهفـصا  رد  ار  ییاـتدوک  دریگ  یم  میمـصت  بزح 

ربخاب هیضق  زا  اه  یسیلگنا 
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دوبک بزح  هک  تخبون  هلا  بیبح  یتح  .متفگ  ًالبق  ار  شنایرج  هک  دننک  یم  تشادزاب  ار  همه  اتدوک ، هب  مادـقا  زا  لبق  دـنوش و  یم 
هتـسب و دـهع  مه  اه  ییاقـشق  مامت  درب و  یم  هاـنپ  اـه  ییاقـشق  هب  دـنک و  یم  رارف  دوب ، هشتآ  ود  تسیـشاف  کـی  هدرک و  تسرد  ار 

لاس ات  ثداوح  دـنور  نیا  تروص ، ره  رد  .دـننک  يراکمه  نایچاتدوک ، اب  اـتدوک  عوقو  تروص  رد  هک  دـندوب  هدرک  داـی  دـنگوس 
.تسا هدوب   1320

.دننک یم  رانکرب  تنطلس  زا  ناملآ  ینعی  بیقر ، هب  یتمدخ  شوخ  لیلد  هب  ار  ناخاضر  اه  یسیلگنا  لاس 1320  رد 

رارـصا اب  مه  ناخاضر  نتـشادرب  .تسا  هدـش  هتـشون  مدرب  مان  هک  یباتک  نامه  رد  اه ، یـسیلگنا  فرط  زا  ناخاضر  يرانکرب  هلأـسم 
دوجو اب  ار ، وا  رـسپ  ماظن ، نیا  ظفح  يارب  دـندوب ، یتنطلـس  ماظن  ظفح  هب  دـنمقالع  اهنآ  هک  اجنآ  زا  اّما  .دوب  اـه  یـسیلگنا  میقتـسم 

کی ناونع  هب  ار  وا  دنناشن و  یم  تنطلـس  تخت  رب  ّتلذ ، اب  هتـشون ، شباتک  رد  تسودرف  هک  روطنامه  ناملآ ، هب  دیدش  يدنمقالع 
دراو اه  یـسیلگنا  يرای  هب  اه  ییاکیرمآ  خیرات ، نیا  رد  دنک  یم  ادیپ  همادا  دادرم 32 ، ات 28  نایرج  نیا  .دنراد  یم  هگن  کسورع ،
دراو يدیدج  لماع  عطقم  نیا  رد  .دنریگ و  یم  هدهع  رب  هاش  يرادهگن  قّدصم و  تلود  ینوگنرس  رد  ار  یلصا  شقن  هدش و  لمع 

بابرا هدرپسرـس  مه  هناگود ، تروص  هب  مّود ، يولهپ  میژر  بیترت ، نیا  هب  .تساکیرمآ  تسایـس  نامه  هک  دوش  یم  ناریا  تسایس 
يالب تمواقم ، تروص  رد  دنکن  هک  دسرت ، یم  ناتسلگنا  ینعی  میدق  بابرا  زا  وس  کی  زا  اریز  .دوش  یم  دیدج  بابرا  مه  میدق و 
یمرد اـیند  لّوا  هجرد  مکاـح  تروص  هب  رگید  هک  درب  یم  باـسح  اـکیرمآ  زا  رگید  فرط  زا  و  دـنروایب ، مه  وا  رـس  رب  ار  شردـپ 

.دنک یم  تموکح  ایند  دیدج  بابرا  ناونع  هب  ناریا و  تفن  عفانم  رد  تکراشم  يداصتقا و  یماظن ، تردق  اب  هدمآ و 

، یلخاد تسایـس  ظاحل  زا  دـنراد و  رارق  لّوا  فص  رد  ییاـکیرمآ  ...شترا  رد  یماـظن  ناراشتـسم  رازفا و  گـنج  یماـظن و  هبنج  زا 
ناتسلگنا هب  لیامتم  ...و  ادیوه  سابعریما  ملع ، هلادسا  تسودرف ، دننام  هک  ییاه  یماظن  ای  دنتسه  راک  رـس  رب  سیلگنا  لماوع  رتشیب 

.دنتسه

زا ره  تسا و  هدمآرد  يدوسرپ  يرگادوس  تروص  هب  اضردّـمحم  شرـسپ  ناخاضر و  هرابرد  ییوگ  هفازگ  نونکا  همه  نیا  مغر  هب 
.دراذگ یم  هقباسم  نیا  رد  ياپ  هناگیب ، ای  يدوخ  ناگدنسیون  زا  یکی  يدنچ ،

هلسلس ناونع  اب  تسا  هدش  رـشتنم  پاچ و  یـسراف ، هب  نآ  همجرت  نادرگرب  لاس 1371 ، رد  هک  دیسر  متـسد  هب  یباتک  شیپ ، يدنچ 
رد .جیربمک  خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و 
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: تسا هدش  هتشون  نینچ  ون ) حرط  رشن  ربخم  سابع   ) مجرتم ای  رشان  راتفگ  شیپ  شخب 

هک جیربمک ، خیرات  زا  هّلجم  نیا  تسا  جیربمک » ناریا  خیرات   » متفه دلج  زا  يا  هدیزگرب  لوصف  همجرت  تسامـش ، يور  شیپ  هچنآ 
رد رفن  هدـجیه  هک  هدـش  لیکـشت  لصف  راهچ  تسیب و  زا  دریگ و  یم  ربرد  ار  یمالـسا  يروهمج  اـت  هاـشردان  زا  تساـهنآ ، نیرخآ 

یخیرات و ياه  ّتیـصخش  یـسیلگنا و  هتـسجرب  ناسانـش  ناریا  زا  يریثک  هورگ  رثا ، نیا  نیودت  رد  .دنا  هتـشاد  تکراشم  نآ  فیلأت 
.دنا هتشاد  يراکمه  ناریا  یگنهرف 

هتـسجرب ياـه  یگژیو  هنیمز  رد  یناوارف  ییوـگ  هفازگ  اـهنت  هن  تـسا ، اضردّـمحم  شرـسپ  ناـخاضر و  هـب  طوـبرم  هـک  یـشخب  رد 
دروخرب رگنایب  هک  دوش  یم  هدـید  مه  يدـنچ  یپل »  » تاهابتـشا هکلب  دراد ، دوجو  لـیبق  نیا  زا  یلیاـسم  یتسرپ و  نهیم  ناـخاضر و 

: منک یم  هراشا  اهنیا  زا  یکی  هب  نم  .تسا  ناریا  رد  اهدادیور  نیتسار  خیرات  اب  یحطس 

هب نوچ  صوصخ  هب  ناـجیابرذآ ، دروم  رد  ار  يوروش  ناریا و  قـفاوت  قّدـصم ، رتـکد  يربـهر  هب  سلجم ، ربتکا 1947(1326 ،) رد 
.درک در  دش ، یم  طوبرم  تفن ، زایتما  يراذگاو  تارکاذم 

رد هتسنادن  هک  هدوب  ربخ  یب  نامز  نآ  رد  ناریا  عاضوا  زا  اجنآ  ات  مّوس ، شخب  هدنـسیون  لکیاس ، نیما  ياقآ  هتـسجرب ، سانـش  ناریا 
هدـنیامن هرود  نیا  رد  نوچ  دوبن ، سلجم  رد  قّدـصم  رتکد  دوب ، هدرک  يدـنب  مهرـس  ارنآ  تاباختنا  ماوق  هک  مهدزناـپ  هرود  سلجم 

.دوبن

منک هراشا  مه  هتکن  نیا  هب  مروایب و  مه  ار  باتک  نیا  مّود ، لّوا و  شخب  هدنسیون  ياه  ییوگ  هفازگ  زا  هنومن  دنچ  تسین  دب  نونکا 
قیاقح زا  یـشخب  هدوب ، روبجم  تسا ، هتـشون  ناخاضر  هتـسجرب  ّتیـصخش  هرابرد  هچنآ  هب  ندز  نغور  گـنر و  يارب  هدنـسیون  هک 

مه اج  نیمه  رد  هچرگ  دـنک  فارتعا  هتـشاد ، دوجو  ناخاضر ، ندروآ  راک  يور  رد  ناتـسلگنا  شقن  هراـبرد  هک  ار  يریذـپانراکنا 
ناتـسلگنا تلود  ات  دـنک  دادـملق  اـیناتیرب ، تلود  هن  ناریا و  رد  یـسیلگنا  نارومأـم  زا  یکی  راـکتبا  ار  ینیرفآ  شقن  نیا  هدرک  یعس 

.دوش هئربت 

نیگنن 1919 دادرارق  هب  تسا  طوبرم  لّوا  هنومن 

نیا بجوم  هب  .دیـسر  ءاـضما  هب  ندـنل  رد  ( 1298 ، ) لاـس 1919 رد  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  هک  دوـب  لاوـحا  عاـضوا و  نـیا  رد  ... 
یم کـمک  ناریا ، شترا  يزاـسزاب  هـب  دـنتفرگ و  یم  هدـهعرب  ار  ناریا  یماـظن  ياهدـحاو  یهدـنامرف  یئاـیناتیرب ، نارـسفا  دادرارق ،

.دندرک

يزاسون ار  یلام  تالیکشت  هژیو  هب  ناریا ، يروشک  تالیکشت  یئایناتیرب ، نارواشم 
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هنیزه زا  یـشخب  مک ، تسد  ایناتیرب ، دنداد و  یم  هعـسوت  ار  تاطابترا  نیون  ماظن  دندرک ، یم  حالـصا  ار  یطابترا  ماظن  دـندرک ، یم 
...داد یم  رارق  ناریا ، تلود  رایتخا  رد  ماو  تروص  هب  ار  تامادقا  نیا  ياه 

زا دـعب  ناریا ، یـسایس  ياوه  لاح و  رد  اه  ینوگرگد  زا  اـجنآ  اـت  تشاد ، رارق  نآ  سأر  رد  نزرکدرل  هک  اـیناتیرب  هجراـخ  ترازو 
راـک هب  تسد  هلـصافالب  هک  دـندوب  نئمطم  روشک ، رد  دوخ  ریذـپان  لزلزت  يورین  هب  ربـخ و  یب  هّیـسور ، رد  ربـتکا  بـالقنا  يزوریپ 

.دندش

، شناراـیتسد تیمـسا و  ژاـتیمرا  یندیـس  .تسا  یمتح  يرما  دادرارق ، بیوصت  ییوگ  هک  دـندرک  لـمع  يا  هنوـگ  هب  اـه  یئاـیناتیرب 
لوغـشم روشک  یماظن  يزاسون  هب  رزیرف ، مایلیو  مّود  گنهرـس  نومرکد و  لارنژ  دندرک .  عورـش  ار  ناریا  یلام  تالیکـشت  دـیدجت 

ایناتیرب ماو  طیارش  دروم  رد  هرکاذم  يارب  ناریا ، ییاراد  ریزو  .دش و  يرادرب  هشقن  دادغب ، نارهت ، يداهنـشیپ  نهآ  هار  ریـسم  .دندش 
رد دادرارق  طیارـش  هیلع  ضارتعا  هک  درک  یمن  ینیب  شیپ  یـسک  ییایناتیرب ، تاماقم  نایم  رد  دسر  یم  رظن  هب  .دش  توعد  ندـنل  هب 

هتـشاد یپ  رد  ار  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  يوروش و  داحتا  هسنارف ، ياـهتلود  یمـسر  ياهـضارتعا  مدرم و  هماـع  دزن  رد  تاـعوبطم و 
« ...دشاب

رد هک  ، سراف جـیلخ  ناردـنزام ، يرایرد  ناریا ، يرـسارس  نهآ  هار  ناـمتخاس  هک  درپس  داـی  هب  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتـشون ، نیا  زا 
.تسا هدش  رارکت  دادغب ، نارهت ، نهآ  هار  تروص  هب  مه  دادرارق 1919  رد  دوب  هدش  داهنشیپ  یسراد  نامیپ 
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ناخاضر ندروآ  راک  يور  رد  ایناتیرب  شقن 

نیا رب  زاغآ  نامه  زا  نایناریا ، زا  يرایـسب  .دنا  هدوب  هشیدنا  رد  ياتدوک 1921(1)  ّتیقفوم  هرابرد  اهتّدم  ناریا ، لیاسم  ناگدنهوژپ 
اّما .دندرک  راکنا  ار  يا  هلخادم  هنوگره  دوخ ، هبون  هب  مه  اه  ییایناتیرب  .دـنا  هدوب  اتدوک  نیا  تشپ  اه ، ییایناتیرب  هک  دـندوب  هدـیقع 

طابترا هیـضق  نیا  اب  یعون  هب  اه ، ییایناتیرب  هک  تسا  هداد  ناشن  دـیاسنوریآ  دنومدارـس  لاشرام  دـلیف  هنازور  تارطاخ  راـشتنا  ًاریخا 
...دنا هتشاد 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  مه  نطو  ناخروم  زا  یکی 

.دوب دادرارق 1919  حور  قّقحت  يارب  یلیدب  ّلح  هار  هب  ندیسر  اتدوک ، فده  هک  مینیب  یم  اراکشآ  مینک ، یم  هاگن  هتشذگ  هب  یتقو 
نیمه هب  .دزادـنین  هرطاخم  هب  ار  ایناتیرب  يروتارپما  يا  هقطنم  یّلحم و  هدـمع  عفانم  هک  ناریا  رد  یـسایس  تاـبث  یعون  رارقتـسا  ینعی 

هجراـخ ترازو  هک  تسا  دـیعب  دـنچره  .تسا  هدوـب  لـیخد  اـتدوک ، يریگ  لکـش  رد  یعوـن ، هب  اـیناتیرب ، هک  تسا  راکـشآ  بیترت 
هدـنامرف عطق ، روط  هب  اّما  .تسین  صّخـشم  زونه  عوضوم ، نیا  هب  طوبرم  لماک  قیاـقح  .دـشاب  هدـنارورپ  ار  رکف  نیا  دوخ ، اـیناتیرب ،
تارطاـخ ساـسارب  .تسا  هتـشاد  تلاـخد  میقتـسم  روـط  هب  اـتدوک ، يریگ  لکـش  رد  دـیاس  نوریآ  لارنژ  اـیناتیرب ، یّلحم  ياـهورین 

ماجنا دزمان  دـندرک  يربهر  ار  اتدوک  تیاهن  رد  هک  یناسک  زا  ریغ  يرگید ، یماظنریغ  یماظن و  دارفا  زاغآ ، رد  یهافـش ، بوتکم و 
نوریآ هلیسو  هب  ناخاضر  هک  تسا  مّلسم  لاحره  هب  .دندرک  در  ار  داهنشیپ  نیا  اهنآ ، زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هتفگ  .دندوب  راک  نیا 

(2) .دوب هدش  وا  یماظن  تسایس  ّتیصخش و  بوذجم  دیاس ، نوریآ  اریز  دش ، باختنا  دیاس ،

.تسا ناخاضر  دنفسا 1299  موس  ياتدوک  زا  دوصقم  - 1
 . ص 80 هاشاضر ، هرود  یسایس  داصتقا  نایزوتاک ، نویامه  - 2
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ار دیاس  نوریآ  لارنژ  تارطاخ  ًاملسم  هک  نایزوتاک ، مه  و  هتسجرب ! یسانش  ناریا  هلاقم ، هدنسیون  مه  هک  دوش  یم  هدید  ینـشور  هب 
.دننک هئربت  ار  ناتسلگنا  هجراخ  ترازو  دنا  هدیشوک  هدرک و  يراددوخ  هطوبرم ، شخب  لقن  زا  دنا ، هتشاد  تسد  رد 

كرادت ناریا ، دننام  ساسح  يروشک  رد  دوخ ، قوفام  تاماقم  دیئأت  روتسد و  نودب  یماظن ، هدنامرف  کی  هک  تسین  روآ  هدنخ  ایآ 
زا تسا ، هدوب  طابترا  رد  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  اب  ًامیقتـسم  هک  ار  یئاـبطابط  نیدلاءایـضدّیس  دـنیبب و  ار  یماـظن  ياـتدوک  کـی 

؟ دروایب نارهت  هب  نیطسلف 

نیا زا  دوـب  دادرارق 1919  هدـننک  میظنت  هک  نارهت  رد  ایناتیرب  راـتخم  ریزو  سکاـک  یـسرپرس  دوش  اـعّدا  هک  تسین  روآ  هدـنخ  اـیآ 
؟ تسا هدوب  ربخ  یب  تانایرج 

ناریا رد  نآ  یسراف  همجرت  ( 1371  ) دعب لاس  دش و  رشتنم  جیربمک ، هاگشناد  تراشتنا  يوس  زا  ( 1370  ) لاس 1991 رد  باتک  نیا 
نیرـشان هک  یناوارف  ياه  دیکأت  دـیجمت و  فیرعت و  رـشن و  همجرت و  رد  هلجع  نیا  هک  دوش  یمن  حرطم  لاؤس  نیا  ایآ  .تفای  راشتنا 

هدروآ سپ  نیا  زا  هک  يرگید  ياه  هنومن  اه و  يریگ  عضوم  نینچ  اب  دنا ، هدروآ  لمع  هب  نآ ، ناگدنـسیون  باتک و  نیا  ّتیمها  زا 
؟ تسین هطبار  رد  دش ، دهاوخ 

راداو رادـخاش  ياه  غورد  ندـیرفآ  هب  ار  باتک  مّوس  لّوا و  شخب  ناگدنـسیون  ایناتیرب ، ذوفن  اب  وا  ینمـشد  ناـخاضر و  زا  شیاـتس 
: مینک تقد  هنومن  دنچ  هب  هک  تسین  دب  نونکا  .تسا  هدرک 

يرارقرب.دـندوب هدرک  ذاّختا  وا  هاوخ  هطورـشم  ناینیـشیپ  هک  درک  لابند  ار  یفادـها  نامه  یجراخ ، تسایـس  هنیمز  رد  ناخاضر )  ) وا
هب ات  ثلاث  تردق  کی  اب  کیدزن  هناتـسود و  طباور  يرارقرب  یناهج و  تسایـس  رد  یفرط  یب  هیـسور ، ایناتیرب و  اب  هنـسح  تابـسانم 
ود هب  ناریا  یگتسباو  نازیم  زا  نتساک  ، وا تسایس  رد  ّتیولوا  .دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  هّیسور  ایناتیرب و  لباقم  رد  یگنـسراپ  ناونع 

ندرک لداعتم  قیرط  زا  ار  دـصاقم  نیا  يو  .دوب  ناریا  یـسایس  لیاسم  رد  اـهنآ  ذوفن  ندرب  نیب  زا  تیاـهن  رد  ندرک و  مک  تردـق و 
...داد یم  ماجنا  رگیدکی  لباقم  اهنآ  ندادرارق  روبزم و  تردق  ود  اب  ناریا  تابسانم 

(1921  ) يوروش ناریا و  یتسود  نامیپ  دـییأت  شتامادـقا ، زا  یکی  اّما  تسناد  یم  اـیناتیرب  زا  رتگرزب  ار  هّیـسور  رطخ  هراومه  هچرگ 
.دوب
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قیوشت سیلگنا  ناریا و  دادرارق 1919  در  هب  ار  سلجم  یمومع ، راکفا  هدرتسگ  لـیامت  هب  خـساپ  رد  لاس 1301 و  رد  مه  ماجنارس 
(1) .درک

تحت مهدزناپ  سلجم  رد  يوروش  ناریا و  دادرارق  ندش  در  ياعّدا  هک  تسا  هیاپ  یب  تسردان و  هزادنا  نامه  هدنـسیون ، ياعّدا  نیا 
.قّدصم رتکد  يربهر 

ناریا و دادرارق 1919  نیـشناج  ناونع  هب  يوروـش و  تلود  داهنـشیپ  بیوـصت  زا  يریگوـلج  يارب  اـه  یـسیلگنا  ار  ياتدوک 1299 
يوروش و تلود  داهنـشیپ  راداوه  ناـنچ  ناریا ، یّلم  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  مدرم و  یموـمع  راـکفا  .دـنتخادنا  هار  هب  سیلگنا 
در یلّوا و  بیوصت  ربارب  رد  يدس  تسناوت  یمن  ناخاضر ، ماشآ  نوخ  ياه  قاّزق  یتح  ییورین  چـیه  هکدوب  دادرارق 1919  فلاخم 
رد هن  .هلودلا  قوثو  نیگنن 1919  دادرارق  یمود  یتسود 1921 و  يارب  يوروش  تلود  داهنـشیپ  یلوا  .دروآ  دوجو  هب  یمّود  ندرک 
هاش راجاق ، هاشدمحا  زونه  .دوب  هدرکن  ادیپ  ناریا  تسایـس  نادیم  رد  يراوتـسا  ياپ  ياج  ناخاضر  لاس 1301  رد  هن  لاس 1300 و 

.دوب هدرک  يراددوخ  دادرارق 1919  ياضما  زا  هک  دوب  ناریا 

.دوبن يرادهگن  لباق  رگید  هک  دوب  دادرارق 1919  يارب  ینیشناج  تسا ، هتشون  نایزوتاک  نویامه  هک  هنوگ  نامه  ياتدوک 1299 

...روصنم مج ، یغورف ، .تسا  یهاشداپ  زا  سپ  وا  ناریزو  تسخن  تسرهف  اه ، یـسیلگنا  هب  ناخاضر  یگتـسباو  رگید  نشور  لـیلد 
يروتارپما ناگدرپسرـس  نیرت  سانـشرس  زا  همه  دوب ، يزاـن  ناـملآ  هدرپسرـس  هک  يرتفد ، نیتم  رتکد  اـهنآ ، نیرخآ  يانثتـسا  هب  مه 

.دندوب ناریا  رد  ناتسلگنا 

رد تسا ، هتشادن  ناخاضر  هب  یطابترا  ًالـصا  هک  ار  يراک  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناخاضر  نداد  ناشن  یـسیلگنادض  يارب  هدنـسیون 
: دسیون یم  دهد و  یم  رارق  وا  تامادقا  رامش 

رد یمرها  ثلاث ، تردـق  کی  اب  کیدزن  ياهدـنویپ  داجیا  هک  دوب  هدـیقع  نیا  هب  شنانهیم ، مه  زا  يرایـسب  دـننام  وا ، هوـالع ، هب  ... 
اب هک  درک  یم  شالت  هتـسویپ  اذل  .دراد  زاین  نآ  هب  دوخ  لالقتـسا  یـضرا و  ّتیمامت  زا  عافد  يارب  هک  داد  دـهاوخ  رارق  ناریا  رایتخا 

.دنک دعاقتم  ناریا ، اب  یتمرح  شزرا  هب  تبسن  ار  روشک  نیا  دیامن و  رارقرب  یکیدزن  ياهدنویپ  هدحتم ، تالایا 

، وپسلیم یس  مان آ  هب  ییاکیرمآ  یلام  رواشم  کی  هک  دوب  تسایس  نیمه  ساسارب  تسرد  و 

صص 168 169. نامه ، - 1
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تابـسانم بیترت ، نیا  هب  هک  دوـب  راودـیما  هاـشاضر  دـیآ ، یم  ناریا  هـب  لاـس 1301  رد  ناریا ، يرادا  روـما  ناـمزاس  دـیدجت  تهج 
(1) .دنک رارقرب  هدحتم  تالایا  اب  یکیدزن 

نآ رد  هک  ناخاضر  هب  هجو  چـیه  هب  لاس 1301 و 1302  رد  وپـسلیم  زا  توعد  مدرک ، هراشا  مه  يرگید  ياج  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
ار ناریا  یلامش  تلایا  جنپ  تفن  زایتما  يراذگاو  زین  وپسلیم و  رتکد  توعد  .تشادن  طابترا  دوب ، هدشن  مه  ریزو  تسخن  زونه  نامز 

يریزو تسخن  هبار  وا  هاشدمحا  ءایـضدیس ، يرانکرب  زا  سپ  هک  درک  حرطم  هنطلـسلا » ماوق   » ماوق دـمحا  لاس 1300 ، رد  راب ، کـی 
تفن زایتما  لوا ، راب  درک ، لابند  ار  عوضوم  نیا  دش ، ریزو  تسخن  هرابود  هک  لاس 1302 رد  وا  دوخ  رگید  راب  دوب و  هدرک  بوصنم 

رد دادرارق ، ود  ره  درک ، راذگاو  دندوب  ییاکیرمآ  ود  ره  هک  رلکنیس ، یتفن  تکرـش  هب  رگید  راب  و  لیوا » درادناتـسا   » یناپمک هب  ار 
نایئاپورا تمدـخ  هب  تفاین  یتّیقفوم  نوچ  دـنام و  ناریا  رد  یتّدـم  وپـسلیم ، اّما  دـشن  یلمع  سیلگنا ، يوروش و  تلود  ضارتعا  یپ 
مادختسا رت  هدرتسگ  تارایتخا  اب  دوب ، هدیسر  يریزو  تسخن  هب  هک  ماوق  دمحا  يوس  زا  لاس 1321  رد  رگید ، راب  کی  وا ، .دمآرد 

يارب اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  زا  توعد  ییاکیرمآ و  ياه  تکرش  هب  ناریا  لامش  تفن  زایتما  يراذگاو  راک  مادختسا  نیا  اب  دش و 
.دش لابند  ینابرهش  يرمرادناژ و  شترا و  هرادا 

ار نویسالوتیپاک  زیمآریقحت  زایتما  هک  تشاد  رارق  دوخ  یـسیلگنا  نابابرا  ذوفن  تحت  اجنآ  ات  یلو  دش  هاش  لاس 1304 ، رد  ناخاضر 
هدرک رظنفرص  زایتما  نیا  زا  یتسود 1921  دادرارق  داهنـشیپ  اب  يوروش  داّحتا  دندوب و  رادروخرب  نآ  زا  ایناتیرب  يرازت و  هّیـسور  هک 

(2) .دنک یغلم  ارنآ  یمومع  راکفا  راشف  تحت  دش  روبجم  لاس  نیا  رد  درکن و  وغل  لاس 1928  ات  دوب ،

ًالثم .دنا  هتشادنرب  تسد  ناتسلگنا ، مسیلایرپما  هئربت  یخیرات و  تاّیعقاو  نداد  هولج  هنوراو  يارب  یـشالت  هنوگ  چیه  زا  ناگدنـسیون 
هک رصم ، رد  قوراف  رابرد  اب  یگتسباو  نینچمه  دوب و  يوروش  اب  هلباقم  يارب  سیلگنا  هتخادرپ  هتخاس و  هک  دابآدعـس  نامیپ  داقعنا 

: دنا هتشون  دنا و  هتخادرپ  نآ  هیجوت  هب  هتسناد و  ناخاضر  مهم  یسایس  تاراکتبا  زا  زین  ار  دوب  سیلگنا  هدناشن  تسد 

، يا هقطنم  ياهنامیپ  داقعنا  قنور  نارود  رد  .دوب  قفوم  يدایز  دودح  ات  زین  هنایمرواخ  رد  ناریا  روضح  ندرک  هتـسجرب  رد  هاشاضر ،
اب یفالتئا  هکبش  کی  داجیا  يارب  زین  وا  تلود 

.172 171 صص نامه ، - 1
يرایسب ياه  هناخترافس  هب  يا  هناگادج  ياه  همان  رد  نویـسالوتیپاک  وغل  مالعا  سپ  هاش  اضر  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  - 2

.تسناد ینثتسم  نویسالوتیپاک  وغل  تاررقم  زا  ار  اهنآ  عوبتم  ياهتلود  ییاپورا ، ياه  تلود  زا 
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ناتسناغفا قارع و  هیکرت ، ناریا ، نایم  دابآدعـس  نامیپ  داقعنا  هب  لاس 1316  رد  ماجنارس  هک  درک  شالت  یتخـس  هب  دوخ  ناگیاسمه 
.دیماجنا

تشاد و یهباشم  ریثأت  زین ، لاس 1317  رد  رـصم  هاشداپ  قوراف ، کلم  رهاوخ  هیزوف ، مناخ  هدازهاش  اب  اضردّمحم ، دهعیلو ، جاودزا 
)!!( دش هتفریذپ  یللملا ، نیب  یتنطلس  ياهنادناخ  کچوک  لفحم  رد  يولهپ  نادناخ 

اه یـسیلگنا  هب  ار  اضردّمحم )  ) دـهعیلو تیبرت  وا  هک  دـنرادن  يا  هراشا  نیرتمک  ناخاضر ، درکلمع  ّمهم  هتکن  نیا  هب  ناگدنـسیون ،
وا هب  اـمنهار ، ناوـنع  هـب  ار  نورپ  دوـخ  سوساـج  سیئوـس ، رد  یفارـشا  هسردـم  هـب  شدورو  لّوا  زور  ناـمه  زا  مـه  اـهنآ  درپـس و 

ناخاضر و رابرد  رد  مه  صخـش  نیا  .دوب  اضردّمحم  رواشم  مدمه و  نیرت  کیدزن  نایاپ ، ات  نورپ ، هک  دنناد  یم  همه  .دندنابـسچ 
.دندرب یم  باسح  وا  زا  مه  هاش ، ناردارب  نارهاوخ و  تشاد و  ار  لّوا  ماقم  هاش ، زا  سپ  اضردّمحم ، رابرد  رد  نآ  زا  سپ  مه 

.تسا هدش  يرگاشفا  یفاک  هزادنا  هب  یسیلگنا ، سوساج  نیا  شقن  هرابرد  تسودرف ، دبشترا  تارطاخ  رد 
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اضردمحم یهاشداپ  نارود 

، تسا هدش  یقلت  وا  ینیب  گرزب  دوخ  لصاح  هک  اضردّمحم  تامیمصت  زا  يرایـسب  زا  يداقتنا  یـسررب  رانک  رد  مه ، شخب  نیا  رد 
تخت هب  ار  دوخ  تشگزاب  هاش  هکنآ  لاح  دوش  یمن  هدـید  هملک  کی  ناتـسلگنا ، مسیلایرپما  هب  وا  ریگیپ  یگتـسباو  هراـبرد  مه  زاـب 

یلو تشاد ، يونـش  فرح  اکیرمآ  زا  یلک  تسایـس  یماظن و  لیاسم  رد  تسناد ، یم  اه  ییاکیرمآ  اـه و  یـسیلگنا  نویدـم  یهاـش 
زا شیپ  هچ  وا ، ناریزو  تسخن  ندـیزگرب  اعّدا ، نیا  يارب  هناشن  نیرتاـیوگ  .تسناد  یم  ناتـسلگنا  ار  دوخ  تموکح  هدـمع  هاـگیاپ 

کی ماوق و  دـمحا  رابود ، زا  ریغ  لاس ، تفه  یـس و  نیا  رد  .تسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  ات  اتدوک  زا  سپ  هچ  دادرم و  ياتدوک 28 
هژیو هاگیاج  هک  قّدـصم  رتکد  زین  دـندش و  لیمحت  وا  هب  یهاتوک ، تّدـم  يارب  راب  ره  اه و  ییاکیرمآ  يوس  زا  هک  ینیما ، یلع  راب 

هدیزگرب ناریزو  تسخن  همه  تشادن ، یگتـسباو  نیرت  کچوک  هناگیب ، يورین  چیه  هب  دراد و  ام  روشک  متـسیب  هدس  خـیرات  رد  يا 
.دندوب سیلگنا  مسیلایرپما  يارچ  نوچ و  یب  هدش و  هتخانش  ناگدرپسرس  زا  اضردّمحم ، يوس  زا  هدش 

، یماما فیرـش  لابقا ، رهچونم  روصنم ، یلعنـسح  ملع ، هللادـسا  ءالع ، يدـهاز ، يا ، هغارم  دـعاس  فرـشالاردص ، یمیکح ، یلیهس ،
...و ادیوه  سابعریما 

، ناریا تسایـس  رد  وا  شقن  اضردّمحم و  ّتیـصخش  هرابرد  ییاه  ییوگ  هفازگ  ، دـش دای  نآ  زا  هک  یتاداقتنا  رانک  رد  شخب  نیا  رد 
هرابرد هک  هچنآ  دـننامه  تسا  یبلاطم  دـش و  دـهاوخ  ینالوط  یلـصف  دوخ  اـهنآ ، هراـبرد  ثحب  هک  هتفرگ  تروص  ناـهج  هقطنم و 

.دش لقن  ناخاضر 

یم حرطم  اه  یضعب  دوجو  نیا  اب  اّما  دنا  هتشاد  شقن  ناریا  تالّوحت  رد  مسیلایرپما  ياه  تسایس  زا  يا  هعومجم  بیترت ، نیا  هب  س :
ثادحا تاجناخراک  ًالثم  هدـش ، ثعاب  ار  یتارییغت  هداد و  تاجن  راجاق ، نامز  یگدـنام  بقع  هرود  زا  ار  ناریا  ناخاضر  هک  دـننک 

درک
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داّحتا شیادـیپ  اب  .دوب  هرمعتـسم  همین  هرمعتـسم و  ياهروشک  رد  لّوا ، گنج  زا  سپ  یناهج  هدـیدپ  یگنهرف  يداصتقا و  دـشر  .ج :
يربیـس ياه  يروهمج  يزکرم و  يایـسآ  ياه  يروهمج  دـننام  هّیـسور  يروتارپما  هداتفا  بقع  قطانم  تفرـشیپ  يوروش و  ریهامج 

.تشاد هگن  راجاق  نارود  یگدنام  بقع  رد  ار  ناریا  ناوتب  هک  دوبن  نکمم  زاقفق ، یبرغ و 

همین تارمعتـسم و  يایند  رد  ار  يوروش  داّحتا  يزکرم  يایـسآ  ياهروشک  رد  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  تفرـشیپ  ریثأت  هکنآ  يارب 
دنه مدرم  يارب  هک  ( 1941 ، ) لاس 1320 رد  يدنه  رادمان  رّکفتم  رعاش و  فوسلیف و  روگات ، تاناردـنیبار  مایپ  مینیبب ، تارمعتـسم ،

هدیـشوک غیرد ، یب  ياهورین  اب  هّیـسور ، : » دیوگ یم  داد  راشتنا  گرم  رتسب  زا  هک  لّصفم  مایپ  نیا  رد  وا  .تسا  هّجوت  بلاج  داتـسرف 
كاپ ار  روانهپ  يا  هراق  زا  ریقحت  غاد  دوبان و  هرـس ، کی  ار  رقف  لهج و  تسا  هتـسناوت  دنک و  هزرابم  يرامیب ، يداوس و  یب  اب  تسا 

عیرـس و ياه  تفرـشیپ  .تسا  دازآ  رگید  هقرف  اب  هقرف  کی  نایم  رگید و  هقبط  اب  هقبط  کی  ناـیم  ضیعبت  زا  يوروش ، ندـمت  .دـنک »
.دروآ یم  کشر  هب  یفرط  زا  دزاس و  یم  نامداش  یفرط  زا  ارم  هدش ، يوروش  هیسور  بیصن  هک  يزیگنا  تریح 

یتسود و اب  دندوب ، لماکت  زا  یتامدقم  رایسب  لحارم  رد  شیپ  لاس  دنچ  نیمه  ات  هک  فلتخم  تیلم   200 رگید ، ياج  رد  مینیب ، یم 
اب هتفای و  لماکت  يرایسب  یمدرم  منیب  یم  مرگن و  یم  شیوخ  نطو  هب  یتقو  هکیلاح  رد  دنور  یم  شیپ  هب  زیمآ  حلـص  یهاوخ  یقرت 

، دراد دوجو  یتموکح  متـسیس  ود  ناـیم  هک  یناـیامن  داـضت  زا  مناوت  یمن  دـنا ، هدـش  هدـناشک  يرگیـشحو  یمظن و  یب  هب  تیونعم ،
نکمم و ار  توافتم  داـضتم و  طئارـش  نینچ  هک  يرامثتـسا  رب  يرگید  تسا و  یکتم  يراـکمه ، ساـسارب  یکی  هک  منک  يراددوخ 

(1) ...تسا هتخاس  رودقم 

ام دسیون : یم  دراد  روگات  لوق  لقن  هرابرد  هک  يدـمآرد  شیپ  همّدـقم و  رد  ناتـسودنه ، فشک  باتک  هدنـسیون  ورهن ، لعل  رهاوج 
دوب نامربارب  رد  يوروش  داحتا  قشمرس  همه ، زا  شیپ  دنتخات ، یم  ولج  هب  هک  میدیـشیدنا  یم  یقرـش  ياهروشک  زا  یـضعب  هب  یتقو 

میظع و ياهتفرـشیپ  هب  تالکـشم  لباقم  رد  اه ، شکمـشک  اـهگنج و  رد  يراـتفرگ  دوجو  اـب  ههد ، ود  هاـتوک  رایـسب  نارود  رد  هک 
عیرس ياهتفرشیپ  اما  دنتشادن ، یهجوت  مسینومک  هب  رگید  یضعب  دندوب ، هدش  مسینومک  بوذجم  اه  یضعب  دوب ، هدش  لئان  فرگش 

ياه تیعقاو  گنهرف و  شزومآ و  رد  يوروش  داحتا 

صص 621 622. نارهت ، ج 2 ، یلضفت ، دومحم  همجرت  ناتسودنه ، فشک  ورهن ، لعل  رهاوج  - 1
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هنهک يایاقب  زا  ون  یئایند  ندروآ  دوجوب  يارب  هک  يا  هداعلا  قوف  ششوک  اه و  تیلم  هلئسم  لح  رد  یمـسج و  یتمالـس  یکـشزپ و 
.تشاد یماو  شیاتس  نیسحت و  هب  ار  اهنآ  همه  تشاد ، یم  لوذبم 

زا دیدنـسپ ، یمن  ار  یتسینومک  متـسیس  ياـه  هبنج  یـضعب  دوب و  يدرف  يدازآ  هاوخاوه  هداـعلا  قوف  هک  روگاـت  تاناردـنیبار  یتح 
(1) .درک یم  هسیاقم  شدوخ  نطو  رد  دوجوم  عاضوا  اب  ار  نآ  مداصت  دوب و  هدش  هزات  دیدج و  ندمت  نیا  نارگشیاتس 

هک دوب  هیکرت  اـم  هیاـسمه  روـشک  دوـب ، ناریا  نارکفنـشور  هعماـج و  يـالاب  رـشق  هژیو  هب  مدرم و  مشچ  ربارب  رد  هک  يرگید  هنوـمن 
هب تسود  نهیم  یقرتم و  نارـسفا  شـالت  اـب  ناریا ، ياتدوک 1299  زا  شیپ  هیکرت ، رد  .دوب  نکمم  اـجنآ  زا  اـهنت  اـپورا  هب  ترفاـسم 

بتارم هب  یتعرـس  اب  دـش و  ینامثع  دـساف  هدیـسوپ و  يروطارپما  نیـشناج  هاوخیقرت  یماظن  میژر  كروتاتآ ،»  » اـشاپ لاـمک  يربهر 
.تشاذگ ماگ  تفرشیپ  هعسوت و  هار  رد  رتمک ، تاناکما  اب  مه  نآ  ، ناریا زا  رتشیب 

هدوب و ناخاضر  تلود  رایتخا  رد  یتاناکما  هچ  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  هتفرگ ، ماـجنا  یئاـهراک  هچ  هک  تسین  نیا  تسا  مهم  هچنآ 
ناخاضر هک  دوب ، تفن  ام  یلم  دـمآرد  عبنم  نیرت  مهم  .تسا  هدـش  يریگ  هرهب  هعماج  تفرـشیپ  دوس  هب  تاناکما  نیا  زا  دـح  هچ  ات 

تاحالـصا يارب  مه  هریل  کـی  یتح  تفن  دـمآرد  زا  مراد  عـالطا  نم  هک  اـجنآ  اـت  درک و  میلـست  اـه  یـسیلگنا  هب  یتـسد  ود  ار  نآ 
.دش یئاپورا  ياهروشک  میلست  رازفا  گنج  دیرخ  يارب  نآ  مامت  دیسرن و  فرصم  هب  یعامتجا 

یکی و  یهاش )  ) رهـش مئاق  رد  یخن  یفاب  هچراپ  یکی  هناـخراک ، ود  اـهنت  مناد ، یم  نم  هک  اـجنآ  اـت  هناـخراک ،»  » ناـمتخاس هراـبرد 
نیرت مهم  هک  اه ، هناخراک  رگید  دـش و  ثادـحا  ناخاضر  یتراغ  كالما  رد  تلود و  هجدوب  اب  سولاچ ، رد  یفاب  مشیربا  هناخراک 

دنق هناخراک  يررهـش و  نامیـس  هناخراک  ثادـحا  هنیزه  دوب  یـصوصخ  شخب  هب  طوبرم  دـندوب ، ناهفـصا  ياه  یفاب  هچراـپ  اـهنآ 
مدرم تیرثکا  یلاخ  هسیک  زا  نآ ) تالوصحم  تمیق  ندربالاب  اب   ) تایناخد رکـش و  دنق و  دـمآرد  زا  نهآ ، هار  دـننام  زین  كزیرهک 

ایناتیرب رامعتسا  نارود  رد  تهج  ره  زا  هک  دید  میهاوخ  مینک  هسیاقم  ناتسودنه  اب  ار  ناریا  یتعنص  تفرشیپ  رگا  .دش  هدیشک  نوریب 
هب یتعنص  تاسسؤم  ناتسودنه ، رد 

صص 621 622. نامه ، - 1
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رتشیب رایسب  ناریا  زا  تبسن  هب  هک  دش  هتخاس  يدنه ، ناراد  هیامرـس  هیامرـس  اب  يرادقم  یـسیلگنا و  ياه  هیامرـس  اب  يرتشیب ، بتارم 
، يوروش يزکرم  يایسآ  ياه  يروهمج  رد  هک  ینامز  رد  .دوب  زیچان  رایـسب  ناخاضر  نارود  تامادقا  مه  یگنهرف  ظاحل  زا  .تسا 
رد شالت  دـش ، نک  هشیر  یهاـتوک  تدـم  رد  دـندوب ، رت  هداـتفا  بقع  ناریا  زا  ظاـحل  نیا  زا  بتارم  هب  هک  مدرم ، تیرثکا  يداوسیب 

.دوب زیچان  رایسب  ناریا 

تسا نیا  تسرد  مه  زاب  .دندیشک  یم  ام  خر  هب  ار  اپورا  هب  وجشناد  رفن  نداتسرف 500  هاگشناد و  سیسأت  ناخاضر ، میژر  ناعفادم 
یتلود هاگتـسد  رد  سیلگنا  مسیلایرپما  ذوفن  هرابرد  قیقد  رامآ  هب  هجوت  اـب  دوش ، هسیاـقم  هیکرت  ناریا و  نیب  مه  هنیمز  نیمه  رد  هک 

« يرنوساـمارف  » هـب ناگتـسباو  یناوارف  اـت  دوـش  هتخادـنا  یهاـگن  سلجم  يـالکو  نارادمتـسایس و  تـسرهف  هـب  تـسا  یفاـک  ناریا ،
.مینیبب هدش  رشتنم  ياه  تسرهف  رد  ار  هناخشومارف ) )

نامزاس لمع ، رد  ناتسلگنا و  هاشداپ  ترضحیلعا  رهاظ  رد  هک  ناتسلگنا ، ینوسام »  » هاگتـسد هب  اهنآ ) یگمه  ًابیرقت  ، ) اه نوسامارف 
.دندوب طوبرم  تشاد ، رارق  نآ  سأر  رد  ( 6 .يآ.ما  ) یجراخ یسوساج 

یلم تورث  لواپچ  تراغ و  رتدـب و  شردـپ  نارود  زا  بتارم  هب  عضو  ات 1357 ، زا 1328  ینعی  اضردـمحم ، يروتاتکید  نارود  رد 
اـضردمحم نارود  رد  .دـش  رتدـیدش  بتارم  هب  اـه  یجراـخ  يوس  زا  هچ  شنارهاوخ و  ناردارب و  اضردـمحم و  دوخ  يوـس  زا  هچ 
ناسانـشراک مادختـسا  يارب  ای  تاحیلـست و  دیرخ  يارب  ای  مهنآ  .دش  دوبان  تسین و  تفر و  نیب  زا  یلم ، دمآرد  زا  يا  هدـمع  شخب 

تورث هچ  بالقنا  هناتـسآ  رد  هک  تسه  مولعم  چیه  .دندرک  یم  هناهاش  یگدنز  فازگ ، قوقح  اب  دـندوب و  اجنیا  رد  هک  یئاکیرمآ 
؟ دش لقتنم  یبرغ  ياپورا  اکیرمآ و  هب  جراخ و  روشک  زا  یمیظع 

کی تقو  چـیه  میژر ، نیا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اـه  يوـلهپ  میژر  هلاـس  هاـجنپ  نیا  هراـبرد  هک  يرگید  بلطم 
.اضردمحم نارود  رد  هن  ناخاضر و  نارود  رد  هن  .تشادن  روشک  نورد  رد  یمدرم  هاگیاپ 

هک شحاوف ، ناشکوقاچ و  شاـبوا و  ینعی  دـمآ ، نادـیم  هب  دادرم  رد 28  هک  دوب  ناـمه  نارود ، نیا  ماـمت  رد  میژر  یمدرم  هاـگیاپ 
یط دوب و  یشیامرف  یمامت ، هب  هک  یتارهاظت  .دندش  یم  هدیـشک  اه  نابایخ  هب  ینابرهـش  نارومأم  راشف  ریز  یـشخب  لوپ و  اب  یـشخب 

.دندرک یم  اه  نابایخ  رباعم و  ندرک  یناغارچ  اه و  ناکد  نتسب  هب  روبجم  ار  مدرم  نآ ،

نارود نیا  یط  رد  ناریا  هک  دننک  یم  رارکت  بترم  دننک و  یم  دروخرب  هفرط  کی  هک  یناسک 
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یلصا هاگیاپ  لثم  دوش ، یمن  هتفگ  هک  يرگید  قیاقح  يارب  دنزاس  یم  یبسانم  شـشوپ  تقیقح  رد  تسا  هدرک  ییاه  تفرـشیپ  هچ 
رایـسب رایـسب  تاناکما  تراـغ  نتفر و  نیب  زا  ثعاـب  هنوگچ  هک  نآ  تارثا  مسیلاـیرپما و  هب  وا  یگتـسباو  اـه ، يولهپ  میژر  تساـیس 

.نانآ یلخاد  لاّمع  ناگتسباو و  اه و  هچون  ای  یتسیلایرپما و  نارگتراغ  هلیسو  هب  تراغ  .تسا  هدش  روشک  گرزب 

؟ درذگ یم  هچ  دندش  ادیپ  يوروش  داحتا  یگتخیسگ  مه  زا  سپ  هک  یئاهروشک  رد  س :

دینوئل  ) نیارکوا و  نیـستلی ) سیروـب   ) هیـسور يروـهمج  هس  ياـسؤر  ربماـسد 1991 )  7  ) هاـمرذآ 1370 رد 16  هـک  یناــمز  زا  ج :
رهـش رد  یتسـشن  رد  اـکیرمآ ، يروهمج  سیئر  شوب ، جروج  تقفاوم  بسک  اـب  چیوکـشوش ) والـسیناتسا   ) سورـالب كوـچفارک )

لیکـشت 12 يوروش و  داـحتا  لـالحنا  هب  میمـصت  فچاـبروگ )  ) يوروش داـحتا  روـهمج  سیئر  عـالطا  نودـب  کـسفوتیل » تسرب  »
يا هنمادرپ  تارییغت  زین ، اپورا  قرشم  یتسیلایسوس  ياهروشک  رد  هکلب  اهروشک ، نیا  رد  اهنت  هن  نونکات ، دنتفرگ  لقتـسم  يروهمج 

.تسا ندش  رت  فرژ  لاح  رد  هراومه  تارییغت  نیا  تسا و  هدمآ  دوجو  هب 

داصتقا هک  یتعنـص  تاطابترا  ياهدنب  ندش  هراپ  روشک ، يداصتقا  عضو  ندش  رتدب  دـب و  نآ ، دـمایپ  هک  تارییغت  نیا  يریگ  تمس 
شیازفا یّلم ، صلاخان  دـیلوت  حطـس  نتفر  نیئاپ  داد ، یم  دـنویپ  مه  هب  ار  يوروش  داحتا  ياه  يروهمج  یتسیلایـسوس و  ياهروشک 
رگلواپچ رگتراغ و  رشق  کی  ندش  ادیپ  شکتمحز ، ياه  هدوت  زاین  دروم  ياهالاک  ياه  تمیق  شیازفا  یگدنز و  هنیزه  كانتشحو 

رگید یتـلود و  عیانـص  ندرک  یـصوصخ  دازآ و  رازاـب  يوـس  هب  يداـصتقا  تاحالـصا  مدرم ) يارب   ) كاـندرد لوـصحم  نیلوا  هک 
رد مروت  دیدش  دشر  یلم و  لوپ  شزرا  دنت  رایسب  نتفر  نیئاپ  يراکیب ، عیرـس  دشر  دوب ، یتلود  شخب  رد  زکرمتم  یلم  ياه  یئاراد 

.دش يراد  هیامرس  داصتقا  ماظن  راداوه  لاربیل  ياه  میژر  درکلمع  زا  مدرم  ياه  هدوت  دیدش  يدونشخان  بجوم  اج  همه 

مالعا ًامـسر  ینویزیولت  ویدار و  راتفگ  کی  رد  ربماون 1991 )  10  ) نابآ 1370 رد 19  نیستلی » سیروب   » هیـسور رد  لاثم ، ناونع  هب 
رتدـب یمک  لاس ، کی  ات  مدرم  یگدـنز  عضو  رازاـب ، ندرک  دازآ  يزاـس و  یـصوصخ  تهج  رد  يداـصتقا  تاحالـصا  اـب  هک  درک 

.دش دهاوخ  زاغآ  مدرم  یگدنز  ندش  رتهب  داصتقا و  یئافوکش  دیلوت و  دشر  نارود  لاس  کی  زا  سپ  یلو  دش  دهاوخ 

؟ دش هچ  نیستلی  هدعو  نیا  تشونرس  مینیبب  نونکا 

یکسوکسام همانزور  اب  وگو  تفگ  رد  نایکیم ، يدانگ  هیـسور ، راک  ریزو  نیـستلی ، هدعو  زا  دعب  لاس  ود  ینعی  رذآ 1372 ، رد 18 
: تفگ ستلوماک 
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.تسا هدش  ربارب  رثکادح 67  مدرم  دمآرد  هک  یلاح  رد  .تسا  هتفای  شیازفا  ربارب  ات 200  الاک  عاونا  تمیق  ریخا  لاس  رد 

: تفگ درک و  ینارگن  زاربا  تاحالصا ، دنور  رب  نآ  ياهدمایپ  هیسور و  رد  يراکیب  دشر  زا  وا 

زا رتشیب  ریگب ، قوقح  دـنزرف و  ود  ياراد  ياه  هداوناـخ  دـننک و  یم  یگدـنز  رقف  طـخ  ریز  هیـسور  مدرم  زا  دـصرد  نونکا 35  مه 
هب يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  ریخا و  لاس  ود  رد  دوب  هدش  عورـش  زا 1988  هک  دـیلوت  شهاک  .دـنا  هتفرورف  رقف  قامعا  رد  نارگید ،
زین يراج  لاس  رد  تادیلوت  شهاک  هک  داد  رادشه  هتـشذگ  لاس  رد  دیلوت  شهاک  دـصرد  هب 20  هراشا  اب  وا  .تفای  شیازفا  تدـش 

درذـگ و یم  یلاخوت  هدـعو  نیا  زا  لاس  زا 4  شیب  نونکا  .تسین  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  نآ  فقوت  هب  رداـق  تلود ، هتـشاد و  همادا 
دـشر يامنرود  هب  دسر  هچ  دوش ، یمن  هدید  يداصتقا  عضو  تیبثت  يارب  مه  یئامنرود  چیه  هدش و  رتدب  زور  هبزور  مدرم  یگدـنز 

طخ ریز  رد  هیـسور  مدرم  دصرد  زا 80  شیب  دـنا  هدروآ  درگ  هیـسور  یعامتجا  لفاحم  هک  يرامآ  قباطم  .مدرم  عضو  ندـش  رتهب  و 
رب یئایفام  ياه  هتـسد  .تسا  هدرک  ادـیپ  يرّوصت  لباقریغ  هنماد  یلم ، ياـه  تورث  تراـغ  يدزد و  داـسف و  .دـننک  یم  یگدـنز  رقف 

تلود هک  يرامآ  هیاپ  رب  .دنا  هدـییور  نیمز  زا  چراق  دـننام  هک  ییاه  کناب  .دـننک  یم  یئاورنامرف  هیـسور  ياه  کناب  هدـمع  شخب 
زا چراق  دننام  مه  اهنآ  هک  یناراد  هیامرس  هلیسو  هب  لوپ ، رالد  درایلیم  ات 250  زا 200  شیب  هتشذگ ، لاس  هس  رد  تسا ، هداد  هیسور 
زا اهروشک  نآ  داصتقا  ندمآ  نوریب  هب  هک  يزیچ  .تسا  هدـش  هداتـسرف  اکیرما  یبرغ و  ياپورا  ياهکناب  هب  دـنا ، هدـمآ  نوریب  نیمز 

.تسا هدرک  ینایاش  کمک  هلاس ، دنچ  دوکر  نارود 

لاس زا  سپ  هک  یمومع  تاباختنا  نیلوا  رد  یقرـش ، ياـپورا  ياـهروشک  همه  رد  ًاـبیرقت  شکتمحز ، ياـه  هدوت  يدونـشخان  دـمایپ 
.دیدرگ نایامن  دش  ماجنا   1991

يراد هیامرس  يریگ  تمس  ناراداوه  ندیسر  تردق  هب  يوروش و  داحتا  یشاپورف  زا  سپ  .دش  ادیپ  ناتـسلوغم »  » رد فاکـش ، نیلوا 
هب هک  دـش  مالعا  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  دوخ  هدز و  راـنک  روشک  يربهر  زا  ار  اـه  تسینومک  لاـجنج ، اـب  هک  ناتـسلوغم ، رد 

، هامریت رد 7  .دش  رازگرب  نئوژ 1992  ربارب  هامریت 1371  رد  تاباختنا  نیا  دش ، دهاوخ  ماجنا  روشک  رد  دازآ  تاباختنا  نیلوا  يدوز 
ار برغ  نارادمتـسایس  اـه و  هناـسر  همه  هکلب  هیـسور ، ناتـسلوغم و  ناـیارگ  تسار  اـهنت  هـن  تریح  دـش و  مـالعا  تاـباختنا  هجیتـن 

ساپ هب  ناتسلوغم  قلخ  یبالقنا  بزح  .دندروآ  تسد  هب  اه  تسینومک  ار  یسرک   72 ناتسلوغم ، ناملراپ  یسرک  زا 76  .تخیگنارب 
.تفرگ رارق  روشک  نآ  قلخ  قلطم  تیرثکا  دامتعا  دروم  شا ، هلاس  تامدخ 70 
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اهنت كرتشم  عفانم  ياج  هب  عقاو  رد  هک   ) عفانملا رتشم ك  ياـهروشک  هداوناـخ  زا  هک  دـش  ادـیپ  یناوتیل  روشک  رد  فاکـش ، نیمود 
یبرغ ياپورا  هدز  تریح  ياه  مشچ  ربارب  رد  مه  زاب  یمومع ، دازآ  تاباختنا  رد  .دوب  هدش  ادج  دـنا ) هتـشاد  عفانم  دروخرب  داضت و 
نایاپ اب  نابآ 1371 ، رد 24  .دندیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  ار  یناوتیل  تسینومک  بزح  ربهر  ناگدـنهد ، يأر  تیرثکا  اکیرمآ ، و 

.تسا هدروآ  تسد  هب  ار  سلجم  ياه  یسرک  قلطم  تیرثکا  روشک  نآ  تسینومک  بزح  هک  دش  مالعا  ارآ ، مود  شخب  شرامش 

ریاـس رد  ینوناـقریغ و  روـط  هب  سورـالب  نیارکوا و  هیـسور و  رد   ) عفاـنملا كرتـشم  ياـه  يروـهمج  همه  رد  تسینوـمک ، بازحا 
.دندنام یقاب  تردق  رد  هتشذگ  ناربهر  نامه  دنداد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  ینوناق ) روط  هب  اهیروهمج 

.دندرک مالعا  ینوناقریغ  ار  تسینومک  بزح  نیارکوا ، یسور و  ولیب  هیسور ، نئاخ  ناربهر 

بزح ندرک  مالعا  ینوناـقریغ  رد  ار  نیـستلی  میمـصت  هامرذآ 1371 ، خـیرات 8  رد  یـساسا  نوناق  هب  یگدیـسر  هاگداد  هیـسور ، رد 
لوقنمریغ لوقنم و  لاوما  هک  داد  قح  هیسور  نویساردف  تسینومک  بزح  هب  درک و  مالعا  ینوناقریغ  هیـسور  نویـساردف  تسینومک 

.دنک عورش  ار  دوخ  ینوناق  دازآ و  تیلاعف  دریگب و  سپزاب  ار  دوخ 

تبث هب  هیـسور  يرتـسگداد  ترازو  رد  وـضع  اـب 000/600  ار  دوخ  نیوـن  زاـغآ  نـیدرورف 1372  رد 11  هیـسور  تسینوـمک  بزح 
.داد لیکشت  ار  دوخ  لّوا  هرگنک  دیناسر و 

بزح ندرک  مـالعا  ینوناـقریغ  دروـم  رد  ار ، ود  هرامــش  نئاـخ  چیوکــشوش ،»  » میمــصت يرتـسگداد  ترازو  مـه ، سورـالب »  » رد
.دش زاغآ  تسینومک  بزح  تیلاعف  درک و  مالعا  ینوناقریغ  تسینومک ،

روهمج سیئر  جیوکشوش ،» ردناسکلا   » يأر ربارب 29  يأر  اب 209  یسورولیب  یلاع  ياروش  نمهب 1371 )  6  ) هیوناژ 1993 رد 26 
.دوب يرفن  هس  هورگ  زا  نئاخ  نیلوا  وا  .درک  رانکرب  علخ و  شماقم  زا  داسف  ماهتا  هب  ار 

نتسناد ینوناقریغ  هرابرد  ار  ود  هرامش  نئاخ  كوچفارک ، دینوئل  نامرف  هامرهم 1373 ، رد 27  مه  نیارکوا  ناملراپ  سورالب  زا  سپ 
ینلع تیلاـعف  نیارکوا  بزح  نیرت  گرزب  ناونع  هب  وـضع  اـب 000/100  نیارکوا  تسینومک  بزح  درک و  وـغل  تسینوـمک ، بزح 

.درک زاغآ  ار  دوخ 

ناوـنع هـب  تسینوـمک ، بزح  ناـملراپ ، تاـباختنا  رد  دروـخ و  یتخــس  تسکــش  كوـچفارک ، يروـهمج ، تساـیر  تاـباختنا  رد 
نیا هب  .دروآ  تسد  هب  ار  یسرک  نیرتشیب  بزح ، نیرتدنمورین 
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رد مه  نیـستلی  عضو  .دندیـسر  دوخ  درکلمع ]  ] تبقاـع هب  يوروش ، ریهاـمج  داـحتا  هدـننک  لـحنم  نئاـخ  رفن  هس  زا  رفن  ود  بیترت ،
مغر هب   (1)، دنراد دیدرت  لاس 1996  رد  وا  دّدـجم  باختنا  هب  مه  شناراداوه  نیرت  کـیدزن  یتح  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  هّیـسور ،

هیـسور تسینومک  بزح  ربـهر  ربارب  رد  وا  مه  نیـستلی  زا  نپاژ  اـکیرمآ و  یبرغ ، ياـپورا  ياـهروشک  یتاـغیلبت  يداـم و  یناـبیتشپ 
.تسا هدنام  بقع  سوسحم  روطب  فناگوز  يدانگ 

بزح نیرتگرزب  هب  یسرک  زا 450  یسرک  ندروآ 150  تسد  هب  اب  هیـسور  رد  تسینومک  بزح  هیـسور  يامود  مود  تاباختنا  رد 
چیه نونکا  .دریگ  تسد  رد  ار  سلجم  مهم  ياه  تیلوئـسم  زا  یمین  زا  شیب  سلجم و  سیئر  ماـقم  تسناوت  دـش و  لدـبم  اـمود  رد 

( ...نازرواشک بزح  دننام   ) شدحتم ياه  هورگ  بازحا و  تسینومک و  بزح  تقفاوم  نودـب  هیـسور  يامودرد  دـناوت  یمن  ییوناق 
.دسرب بیوصت  هب 

تسار و بازحا  ربماتپس 1993، رد 15  سلجم  تاـباختنا  نیمود  رد  .تسا  روطنیمه  عـضو  مه  یتسیلایـسوس  ياـهروشک  رگید  رد 
بزح مّود و  ماـقم  پچ ، ياـهورین  کـیتارکومد  بزح  دـندش و  وربور  یتخـس  تسکـش  اـب  روـهمج ، سیئر  اـسلاو » خـل   » ناـبیتشپ

يدونـشخان مغر  هب  تسینومک ، بزح  ربهر  دروآ و  تسد  هب  ار  ءارآ  دصرد  هد  اهنت  اسلاو ، خـل  راداوه  ریزو ، تسخن  کیتارکومد 
.دش تلود  لیکشت  رومأم  اسلاو ، خل  قیمع 

راکشآ تلاخد  مغر  هب  اسلاو » خل   » تفرگ ماجنا  لاس 1995  رد  هک  ناتـسهل  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  میناد  یم  هک  روطنامه 
تـسیلایسوس بزح  ربـهر  دروخ و  يا  هناحـضتفم  تسکـش  یبرغ  ياـهروشک  یهورگ  ياـه  هناـسر  کـیلوتاک و  ياـسیلک  ینلع  و 

تسایر ماقم  هب  درک ) یم  راک  تسیلایسوس  بزح  مان  اب  تسینومک  بزح  مه  هتشذگ  رد   ) تسا تسینومک  بزح  یناب  هک  ناتـسهل 
.تفای تسد  يروهمج 

ياـه مشچ  ربارب  رد  دوـب ، یم 1994  اـب 17  ربارب  هک  تشهبیدرا 1373  تاـباختنا  رد  دیـسر ، ناتـسراجم  هب  تبون  ناتـسهل ، زا  سپ 
.دش تلود  لیکشت  رومأم  نآ ، ربهر  دروآ و  تسد  هب  ار  لّوا  ماقم  ناتسراجم ، تسیلایسوس  بزح  برغ ، نارادمتسایس  هدز  تریح 

هک ارگ ، تسار  ياـهورین  تاـغیلبت  نیرتدـیدش  مغر  هب  تاـباختنا ، نیرخآ  رد  هک  دیـسر  ناتـسراغلب  هـب  تبوـن  ناتـسراجم ، زا  سپ 
تاغیلبت مغر  هب  زین  دنتشاد و  رایتخا  رد  یلام  میظع  تاناکما 

.دش هدیزگرب  هیسور  يروهمج  تسایر  هب  رگید  راب  لاس 1996  تاباختنا  رد  نیستلی  - 1
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هب ار  ءارآ  نیرتشیب  تسینومک  بزح  نیشناج  بزح  نامه  ینعی  ناتسراغلب ، تسیلایسوس  بزح  برغ ، یهورگ  ياه  هناسر  هدرتسگ 
ناتـسراغلب رد  .دـنک  دـیدج  تلود  لیکـشت  رومأـم  ار  بزح  نآ  ربـهر  دـش  روبجم  روشک  نآ  عجترم  روهمج  سیئر  دروآ و  تسد 

.دروآ تسد  هب  ار  قلطم  تیرثکا  مه  سلجم  رد  تسیلایسوس  بزح 

هب ددرگ  یمرب  عاـضوا  دروآ  تسد  هب  ار  هیـسور  سلجم  تیرثـکا  هک  دوش  قـفوم  تسینوـمک  بزح  هک  مینک  ضرف  رگا  ـالاح  س :
؟ قباس يوروش  داحتا  عضو  نامه 

هک یئاه  هویـش  هک ، نیا  مود  .تسا  یبزح  دنچ  روشک  کی  هیـسور ، هک  نیا  تسخن  اریز ، .ددرگ  یمنرب  عضو  نآ  هب  ًاملـسم  هن ، ج :
هقباس يوروش ، ياه  يروهمج  رگید  هیـسور و  ینونک  هعماج  رد  دوب  امرفمکح  يوروش  داـحتا  رد  هتـشذگ  یبزح  کـت  نارود  رد 

.دنرادن یبسانم 

نوریب هار  اهنت  هک  رگیدکی ، هیـسور و  اب  عیـسو  یتخیمآ  مه  هب  عفانملا  كرتشم  هعماج  ياه  يروهمج  رگید  مه ، رگا  هک ، نیا  موس 
رد هک  یقلطم  یگچراپکی  کیدزن ، هدـنیآ  رد  مک  تسد  مه ، زاب  دـنهد ، يأر  تسا ، ینونک  روآ  گرم  نارحب  زا  اهنآ  همه  ندـمآ 

يروهمج نیچ و  قلخ  يروهمج  رد  هک  روطنامه  هک  نیا  مراهچ  تسین و  دیدجت  لباق  تشاد  دوجو  يوروش  ریهامج  داحتا  نارود 
هاگورین نامتخاس  هنیمز  رد  نامدوخ  روشک  اب  هّیـسور  تابـسانم ، رد  مینیب  یم  ابوک  یتسیلایـسوس  يروهمج  ماـنتیو و  کـیتارکومد 
تاـماقم هک  میونـش  یم  میناوخ و  یم  رگید  ياـه  هناـسر  وـیدار و  قـیرط  زا  زور  ره  رگید ، یمتا  هاـگورین  نیدـنچ  رهـشوب و  یمتا 

.درادرب ناریا  اب  يراکمه  زا  تسد  هک  دنروآ  یم  راشف  هیسور  هب  ورین ، مامت  اب  ییاکیرمآ 

ییوگروز ربارب  رد  یگداتسیا  ناهاوخ  هک  مدرم  یمومع  راکفا  راشف  تحت  مه  هلماعم و  نیا  يداصتقا  دوس  لیلد  هب  مه  هّیـسور ، اّما 
.دسانشب هّیسور  کیژتارتسا  دّحتم  ار  ناریا  نآ ، مغر  هب  دنک و  یگداتسیا  اکیرمآ ، راشف  ربارب  رد  تسا  روبجم  دنتسه ، اکیرمآ  ياه 

.دیروآ یمن  باسح  هب  ار  سأی  یگدروخرس و  نوچ  یلیاسم  امش  یلو  مریذپ  یم  ار  نیا  نم  س :

رد ات 1357  ياه 1355  لاس  رد  .دنبای  یم  شرتسگ  دایز  تعرس  هب  یعامتجا ، تالّوحت  رد  تسا و  ارذگ  سأی  یگدروخرـس و  ج :
ياه لاـس  رد  هک  تسا  یگرزب  تاهابتـشا  لوصحم  هک  دریگ  یم  ورین  ینارحب  عضو  کـی  زاـب ، مه  نونکا  .تسا  هدوب  نینچ  ناریا ،
نینچ ًاـعطق  دوش و  لیدـبت  راـجفنا  کـی  هب  هک  تسین  دـیعب  دوشن ، يدـج  مادـقا  نارحب ، عفر  يارب  رگا  تسا و  هتفرگ  تروص  ریخا 

نامز تّدم  يارب  روک ، راجفنا  بوکرس  .دوب  دهاوخ  روک  راجفنا  کی  يراجفنا 
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ياهورین نم ، رظن  زا  .درک  دـهاوخ  رت  كانرطخ  رتدـنمورین و  بتارم ، هب  ار  يراجفنا  هداـم  یلو  دـنک  یم  رارقرب  شمارآ  یهاـتوک ،
كانرطخ ساسح ، تاظحل  رد  دنناوت  یم  یلو  دنرادن  تالیکشت  هک  تسا  تسرد  .دنتسین  فیعض  مه  نادنچ  روشک ، رد  یعاجترا 

يّدج روط  هب  دـیاب  يا ، هنماخ  ياقآ  بانج  ربارب  رد  مه  نآ  دـنداد  يأر  یناشاک ، هب  هک  يرفن  نویلیم  مین  کی و  دودـح  رد  .دـنوش 
.دریگ رارق  هجوت  دروم 

؟ دنا داد ه  يأر  اه  بلط  تنطلس  دینک  یم  رکف  س :

هب دایز  رایسب  لامتحا  هب  مه  نایارگ  یّلم  .تشادن  ییورین  ًاصخـش  هک  ییاقب  رّفظم  .مرادن  دیدرت  نم  دنداد ، يأر  اهنآ  همه  ًامتح  ج :
.دنداد يأر  وا  هب  میژر  يارگ  تسار  نیفلاخم  ًاملسم  بلط ، تنطلسریغ  ای  بلط  تنطلس  لاح  .دندادن  يأر  وا 

ياه هدوت  رادـن  راد و  تراغ  اب  هک  داد  ناکما  نالالد  ناراد و  هیامرـس  هب  دازآ ، رازاب  يوس  هب  تکرح  يداصتقا و  لیدـعت  تساـیس 
اه هدوت  زا  یمیظع  تیرثکا  رب  يدب  رایسب  تارثا  تسایـس ، نیا  یفنم  دمآ  یپ  .دنروآ  تسد  هب  یمیظع  ياه  هیامرـس  مدرم ، ینویلیم 

، نیفلاخم نامه  ینیمزریز  ياه  تیلاّعف  یتسیلایرپما و  ياهروشک  یهورگ  ياه  هناسر  تاغیلبت  زین  يدونشخان و  نیا  .تسا  هتـشاذگ 
.دروآ راب  هب  یکانرطخ  ياهدمایپ  دناوت  یم 

تسد هب  ناهج  مامت  رد  يریگمشچ  ياه  ّتیقفوم  هدش ، باسح  رایسب  يزیر  همانرب  کی  اب  ریخا ، ياه  لاس  رد  نیچ  قلخ  يروهمج 
زا رت  مک  بتارم  هب  هعسوت ، يارب  يزرا ، هناوتشپ  ظاحل  زا  نیچ  تاناکما  زاگ ، تفن و  مهم  عبانم  نتـشادن  یپ  رد  هکیدوجواب  .دروآ 

.دنهد یم  ققحت  هنوگچ  ار  دوخ  همانرب  اه ، ینیچ  هک  دید  دیاب  .تسا  ناریا 

تاهابتشا اه  ییاسران  ندرک  ادیپ  اب  دنهد و  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  هدش و  هتفرگ  تامیمـصت  هیلک  هام  ره 6 
.دننک یم  حالصا  حیحصت و  ار 

.دنتسه نیبدب  یلیخ  امش ، ياعدا  دروم  يریگ  تمس  هب  تبسن  هّیسور ، رد  لّوحت  هرابرد  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  یلو  س :

.تفای میهاوخ  يرت  نشور  دید  میریگب ، رظن  رد  شتالوحت  دنور  رد  ار  يا  هدیدپ  ره  ام  رگا  نمرظن  هب  ج :

زا یکی  تسا ، هدرک  تبحص  یجراخ ، یناریا و  یفلتخم ، دارفا  اب  يوروش ، تالّوحت  هرابرد  روشک ، زا  جراخ  پاچ  تاّلجم  زا  یکی 
.تسا يدقتعم  تسینومک  هتسجرب و  سانش  تسایس  یـسایس و  درف  دشاب ، يزیئوس ، لپ  منک  یم  نامگ  هک  ناگدنوش ، هبحاصم  نیا 

هئارا یبلاج  لیلحت 
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دننز یم  يوروش  داحتا  هتـشذگ  هرابرد  هک  یئاه  فرح  زا  يرایـسب  تسا : هتفگ  يزیئوس ، لپ  منک ، هراشا  نآ  هب  تسین  دب  هک  هداد 
رد اب  تشاد و  ربتکا  بالقنا  زا  سپ  يوروش  داحتا  هک  یطیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک : دـنک  یم  حرطم  همادا ، رد  ...تسا و  دراواـن 

تـسیب هتـشک و  رفن  نویلیم  هس  تسیب و  ینعی ، دروآ ، دوجو  هب  يوروـش  يارب  مود  یناـهج  گـنج  هک  یئاـه  يراوـشد  نتفرگ  رظن 
زا سپ  يداصتقا  هرـصاحم  يوروش و  ییاپورا  نیمزرـس  زا  یـشخب  لماک  ًابیرقت  یبارخ  تیعمج و  نویلیم  تسیود  زا  لولعم  نویلیم 
هار ره  .تسا  هتـشادن  هتفر ، هک  یهار  زج  يرگید  هار  چـیه  يوروش ، تلود  .تسا  ندیـشخب  لباق  نیلاتـسا  تاهابتـشا  رتشیب  گنج ،

.دیماجنا یم  يوروش  داحتا  یعطق  طوقس  هب  يرگید 

ربارب رد  يوروش  تلود  .دوش  یمن  هانگ  یب  میظع  ياه  هورگ  هکلب  ناگدـننکداقتنا ، اهنت  هن  میظع  راتـشک  لماش  رظنراـهظا  نیا  هتبلا 
هک دوش  یم  هدید  فوراخاس  تارطاخ  زا  .دبای  تسد  بمب  نیا  هب  نامز ، نیرت  هاتوک  رد  دوب  روبجم  یمتا ، بمب  اب  اکیرمآ  دـیدهت 

نتـشادن لیلد  هب  شناراکمه  زا  يرایـسب  وا و  دوخ  مه  دـندرک و  زاـغآ  لـئاسو  نیرت  یئادـتبا  اـب  ار  دوخ  راـک  فتاـچروک »  » هورگ
تخاس هب  ات  دـنراد  مزال  تقو  لاـس  مک 10  تسد  اهیوروش  هک  تشاد  هدـیقع  اکیرمآ  .دـنتخاب  ناج  ینمیا ، لـیاسو  نیرت  یئادـتبا 

بمب نیلوا  لاس ، راهچ  رد  برغ ، هدز  تریح  ياه  مشچ  ربارب  رد  یبالقنا ، تسود و  نهیم  نادنمشناد  یلو  .دنبای  تسد  یمتا  بمب 
ياه تیقفوم  نیا  يزان و  ناملآ  یگنج  كانلوه  نیـشام  نتـسکش  مه  رد  گنج و  رد  يزوریپ  .دـندرک  شیامزآ  ار  يوروش  یمتا 
بزح يربـهر  هب  يوروـش  مدرم  یندـشن  شوـمارف  ياهدرواتـسد  گـنج ، ياـه  هـبارخ  يزاـسزاب  رد  رگید  ياـه  تیقفوـم  یملع و 

.تسا روشک  نآ  تسینومک 

دوب يروشک  .دنداتـسرف  اضف  هب  ار  کنیتوپـسا  هراوهام  نیلّوا  .دنتخاس  اه  ییاکیرمآ  زا  شیپ  لاس  کی  ار  ینژوردیه  بمب  يوروش 
رد 1917 هیسور  .دنتخاس  ار  یمتا  ییایردریز  نیلّوا  زین  دندرک و  تسرد  ار  یمتا  قرب  هناخراک  نیلّوا  .داتـسرف  اضف  هب  دروناضف  هک 

.دندوب هتفر  برغ  هب  اکیرمآ و  هب  شنادنمشناد  رتشیب  تشاد ؟ هچ 

؟ دوب تسرد  دندوب ، يوروش  اب  داّحتا  لابند  هب  اه  ناملآ  هک  رظن  نیا  ایآ  س :

هّیـسور ناملآ و  نیب  بالقنا ، زا  دعب  نارود  رد  مه  یتاطابترا  .دـنیایب  رانک  هّیـسور  اب  اکیرمآ ، لباقم  رد  دنتـساوخ  یم  اه  ناملآ  ج :
ياهدرواتـسد اه و  تفرـشیپ  هب  ناملآ  نادنمـشناد  هک  رّوصت  نیا  یلو   . .دراد یخیرات  هقباس  يراکمه ، هب  هقالع  نیا  تشاد ، دوجو 

«. تیرتسا لاو   » یتاغیلبت هاگنب  تخاس  تسا  يا  هناسفا  دندرک  کمک  يوروش 
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؟ دنشاب هّیسور  اب  ندمآ  رانک  راتساوخ  هک  دنتسه  ییاه  یناملآ  ایآ  س :

پچ رّکفت  هک  یناسک  اب  هن  دنقفاوم  تسا ، هدناشک  ّتلذ  هب  ار  هّیسور  هک  نیـستلی ، اب  طقف  نآلا  اه ، ین  املآ  .منک  یمن  لایخ  نم  ج :
، ینورد تافالتخا  مغر  هب  یناهج ، يراد  هیامرـس  ههبج  یلـصا  ینمـشد  .دنزاسب  هّیـسور  پچ و  ياهورین  اب  دنناوت  یمن  اهنآ  .دنراد 

.تسا رطخ  یب  ناج و  یب  هّیسور  کی  راتساوخ  زورما ، ناملآ  .تسا  یتسیلایسوس  راکفا 

لاس تاباختنا  رد  تشاد ، لّوا  تاباختنا  رد  ار  ءارآ  هک 61 % یمکاح  بزح  تسا ، یبلاج  هدیدپ  نم ، يارب  ناتسراجم  تالّوحت  س :
.دروآ تسد  هب  ار  ءارآ  اهنت 11 % هتشذگ ،

، مه هتـشذگ  رد  ناتـسراجم ، تسیلایـسوس  بزح  .تسا  ریخا  نارود  ياه  هدیدپ  نیرت  بلاج  زا  یکی  نیا  متفگ ، هک  روط  نامه  ج :
يزوریپ هب  اـه  تسینومک  مه  اـیلاتیا  رد  یتـح  هکلب  ناتـسراجم ، رد  اـهنت  هن  .دوب  تسینوـمک  بزح  ناـمه  یلو  تشاد  ار  ماـن  نیمه 

.دنتفای تسد  یمیظع 

شیپ لاس  ود  تاباختنا  رد  همه ، نیا  اب  اّما  دنـسرب ، ّتیقفوم  هب  ات  دـندرک  یکی  هب  تسد  پاپ ، اپون و  ياه  تسیـشاف  عاـجترا ، ماـمت 
هام تاباختنا  رد  .دنروآ  تسد  هب  ار  ارآ  دصرد   46 دنتـسناوت ، یّقرتم  پچ  ياهورین  دنروآ و  تسد  هب  ار  ءارآ  دصرد  دنتسناوت 53 

.دنروآ تسد  هب  یمیظع  يزوریپ  هک  دندش  ّقفوم  اه  تسینومک  اه ، يرادرهش  هم 95 

هک هنایم  پچ  ههبج  ایلاتیا  لاس 1996  لّوا  تاباختنا  رد  .تسا  اه  تسینومک  تسد  رد  اه  يرادرهش  ایلاتیا ، ياهرهش  زا  يرایـسب  رد 
تسینومک لقتسم  بزح  .دش  دیدج  تلود  لیکشت  رومأم  دیسر و  يزوریپ  هب  دنراد  تکرـش  نآ  رد  اه  تسینومک  زا  یمهم  شخب 

نیمأت يارب  یناـبیتشپ  نیا  .دـنک  یم  یناـبیتشپ  دراد  یقرتم  هماـنرب  هک  ههبج  نیا  زا  دراد و  تسد  رد  ار  انـس  ناگدـنیامن  دـصرد   10
هرابرد تسا ، ایلاتیا  مدرم  تیرثکا  تابلاطم  هدنهد  ناشن  بلاج و  رایـسب  ههبج  نیا  همانرب  .تسا  هتفرگ  تروص  ناملراپ  رد  تیرثکا 

: میناوخ یم  نینچ  همانرب  نیا 

نیا زا  دوب و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ناهج  رـسارس  رد  ار  اـه  هناـسر  راـبخا  اـیلاتیا  شیپ  زور  هس  تاـباختنا  رد  اـه  پچ  يزوریپ  مر 
هک دازآ  رازاب  يداصتقا  تسایس  اب  ار  ناشتفلاخم  تقیقح  رد  اهارگپچ  هب  دوخ  ءارآ  نداد  اب  ایلاتیا  مدرم  هک  دیآ  یمرب  نینچ  اهرییغت 

، تسا هدیماجنا  ریقف  ینغ و  نایم  فاکش  رتشیب  هچره  ندش  رت  عیـسو  هب  فلتخم  ياهروشک  رد  دوش و  یم  قیوشت  اکیرمآ  فرط  زا 
...دنا هداد  ناشن 

هک یتصرف  زا  دندوب  هدش  هتـشادزاب  تردق  هب  یبایتسد  زا  اکیرمآ  لوپ  روز و  اب  ههد  جنپ  زا  شیب  هک  اه  پچ  اهرییغت  نیا  بجوم  هب 
ات درب  دنهاوخ  ار  هدافتسا  تیاهن  دنا  هدروآ  تسد  هب 
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...دنیادزب تسا  هتسب  شقن  نآ  رد  برغ  اکیرمآ و  یتاغیلبت  ياههاگتسد  هلیسوب  اه  لاس  هک  مدرم  نهذ  زا  ار  خرس » رطخ   » تشحو

داد دنهاوخ  قیبطت  یگدنز  هنیزه  نتفر  الاب  دصرد  اب  ار  اهدزمتـسد  هک : دنا  هدرک  مالعا  دندش  تاباختنا  هدـنرب  هک  ایلاتیا  ياه  پچ 
فیدر نادنمتورث  دمآرد  رب  تایلام  خرن  یمومع  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  تساک و  دنهاوخ  تلود  ياههاگتسد  اه و  هنیزه  مجح  زا 

.دیشخب دنهاوخ  تعسو  ار  تلود  یهافر  کمک  ياه  همانرب  ...درب  دنهاوخ  الاب  ار  لّوا 

 ...« .تسا هدـناوخ  اپورا  یمامت  يارب  مهم  يا  هثداـح  یبرغ  ياـپورا  رد  ار  اـه  تسینومک  يزوریپ  نیتسخن  نیا  یباـیزرا ، رد  رتیور  »
يرهشمه همانزور  زا  لقن 

نیتال ياکیرمآ  رد  پچ  نایرج  دـشر  هعومجم  هب  رگا  .تسا  زیگنارب  لّمأت  ناـیرج  نیا  هعومجم  منک  یم  لاـیخ  نم  بیترت ، نیا  هب 
.دنتسه يور  شیپ  لاح  رد  پچ ، ياهورین  اج ، همه  رد  هک  میبای  یمرد  مینک  هاگن  مه 

؟ تسا روط  هچ  نامروشک  ینونک  عضو  امش ، رظن  هب  س :

تاراهظا زا  اـّما  تسا ، داّـضتم  هناـگود و  مونـش ، یم  اـی  مناوخ  یم  هک  هچنآ  مرادـن ، مدرم  اـب  يداـیز  ساـمت  نم  هک  دـیناد  یم  ج :
لّمحت هک  بلطم  نیا  كرد  اب  مه  مدرم  تفرـشیپ ، دنور  رد  تسا و  تسرد  زیچ  همه  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  روشک ، نیلوئـسم 

زا هچنآ  یلو  .دننک  یم  لمحت  ار  اه  يراوشد  تسا ، يرورض  هفرم ، افوکش و  يا  هدنیآ  نیمأت  يارب  اه ، ّتیمورحم  اه و  یتخـس  نیا 
نیا مبای ، یمرد  سلجم  رد  تلود  راداوه  ناگدنیامن  زا  یخرب  ياه  ینارنخـس  رد  یتح  تاّلجم و  اه و  همانزور  ياه  هتـشون  يالبال 

.تسین نینچ  عضو  هک  تسا 

طسوتم راشقا  زا  یعیسو  شخب  زرواشک و  رکفنـشور و  ات  هتفرگ  رگراک  زا  مدرم  نوگانوگ  راشقا  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  نم ، رظن  هب 
ناهاوخ دنتسه و  دونشخان  تّدش  هب  دوجوم ، یسایس  يداصتقا و  عضو  زا  ناراکیب ، ینویلیم  دنچ  شترا  دیدرت  نودب  نادنمراک و  و 

.دنا یعامتجا  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  يّدج  تارییغت 

ناناگرزاب و هک  روطنامه  دنتسه  دوخ  یفنص  هیداّحتا  لیکشت  يارب  يدازآ  راتساوخ  هناّرصم  یتعنص ، نارگراک  هژیو  هب  نارگراک و 
شیپ یسایس  ياه  يدازآ  راتساوخ  زین ، هعماج  راشقا  رگید  نارکفنشور و  زا  یعیسو  رـشق  .دنرادروخرب  ناکما  نیا  زا  ناراد  هیامرس 

نینچمه تسا و  هدش  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هک  یفنـص  ياه  تیعمج  بازحا و  لیکـشت  .دنتـسه  یـساسا  نوناق  رد  هدش  ینیب 
، دازآ ًاعقاو  تاباختنا  هار  زا  يرهش  یناتسرهش و  یناتسا و  ياه  نمجنا  لیکشت 
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لوبق ار  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  هک  یبازحا  هب  هک  میوگ  یمن  نم  .تسا  مدرم  نوگانوگ  راشقا  زا  یعیـسو  شخب  تساوخ 
لوبق ار  یساسا  نوناق  هناقداص ، هک  یـسایس  ياههورگ  هب  تیلاّعف ، يدازآ  نداد  مک ، تسد  یلو  .دوش  هداد  تیلاعف  يدازآ  دنرادن ،

هک ینونک ، تلود  زا  یتـح  هک  تسا  هدـش  دـنمورین  هزادـنا  نآ  اـت  ناریا ، يراد  هیامرـس  زورما ، .دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  دـنراد ،
ریذپانرییغت نوناق  هیاپ  رب  مه  زاب  تسین و  یضار  هتـشاذگ ، وا  رایتخا  رد  نالک  ییاهدوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  یعیـسو  تاناکما 

هدنیآ هرود  رد  هک  دیشوک  دهاوخ  رثکادح ،» دوس   » ینعی تسا ، رازاب  مکاح  رییغت ، نودب  ناهج ، رسارس  رد  هک  يراد  هیامرـس  میژر 
یـسرک تیرثکا  رد  ار  دوخ  میقتـسم  ناگدـنیامن  يداقتنا ، رهاظ  رد  هنابیرف و  مدرم  ياه  هدـعو  اب  مدرم و  ندرک  هارمگ  اب  تاـباختنا 

.دناشنب سلجم  ياه 

هیامرس يزوریپ  دوشن ، نیمأت  دش  هدرب  مان  نآ  زا  الاب  رد  هک  یئاهیدازآ   (1)، تسا هدنام  یقاب  تاباختنا  هب  هک  یهاتوک  نامز  رد  رگا 
« رازگراک  » هدـنیامن و هک  یناـهج ، کـناب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تسرد  نیا  .دوب و  دـهاوخ  ریذـپان  باـنتجا  روشک ، گرزب  يراد 

رود هدنیآ  يارب  ار  یعامتجا  تلادع  هحتاف  دیاب  دـهد ، خر  نایرج  نیا  هک  یتروص  رد  .تسا  نآ  ناهاوخ  تسا ، یللملا  نیب  هیامرس 
.دناوخ

؟ تسیچ ناترظن  ناریا  یجراخ  تسایس  هرابرد  س :

نیرت هدیچیپ  زا  یکی  یجراخ ، تسایس  دراد ، ناهج  رد  يدرف  هب  رصحنم  هژیو و  ًالماک  عضو  هک  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يارب  ج :
تـسایس نادـیم  زا  يوروش  داحتا  نتفر  نوریب  زا  سپ  هژیو  هب  اکیرمآ ، مسیلایرپما  هنانمـشد  تدـش  هب  يریگ  عضوم  اب  .تسا  لئاسم 
.دوش یم  ربارب  دنچ  یگدیچیپ  نیا  یتسیلایرپما ، هاگودرا  کچوک  گرزب و  ياهروشک  زا  رگید  یخرب  وا  زا  تیعبت  هب  و  یناهج ،

دنا هتسباو  برغ  مسیلایرپما  هب  ًامیقتسم  ای  ناهج ، دشر  لاح  رد  ياهروشک  رتشیب  هک  تفریذپ  تیعقاو  کی  ناونع  هب  دیاب  مه  ار  نیا 
، یبـیل هیروـس ، دـننام : .دـنا  هتفرگ  رارق  اـکیرمآ  هژیو  هب  یناـهج و  مسیلاـیرپما  يداـصتقا  یـسایس و  نیگنـس  ياـهراشف  ریز  رد  اـی  و 

.ابوک هرک و  قلخ  يروهمج 

داصتقا زاین  دراذگ  یم  يدج  رثا  ناریا ، یجراخ  تسایس  يریگ  تمس  رب  هک  يرگید  هلئسم 

.تسا لاس 1376  تاباختنا  دوصقم ، - 1
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تالوصحم شورف  يارب  نانآ  رازاب  زا  يریگ  هرهب  و  نپاژ ، یئاپورا و  ياهروشک  زا  ـالاک  تادراو  هب  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا  ناریا 
.تسا وربور  یجراخ  مسیلایرپما  يوس  زا  يدـج  ياه  يراوشد  اب  مه  زاـگ  تفن و  شورف  رما  رد  یتح  ناریا ، .تسا  روشک  یتفنریغ 
نتفرگ رظن  رد  اب.تسا  اکیرمآ  مسیلایرپما  شروی  نیرت  هزاـت  ناریا ، زا  تفن  دـیرخ  میرحت  لّوا  هجرد  رد  تراـجت و  هنوگره  میرحت 

رد لّوا  هجرد  رد  یتسیلایرپما ، ياـیند  اـب  يراـبجا »  » تابـسانم تازاوم  هب  دـیاب  ناریا  یجراـخ  تسایـس  نمرظن  هب  لـماوع ، نیا  همه 
، نیچ قلخ  يروهمج  لثم  .دـشوکب  اه  تسیلایرپما  تسایـس  زا  لقتـسم  ياـهروشک  اـب  شا  يداـصتقا  یـسایس و  تابـسانم  شرتسگ 
هنایم و يایـسآ  ياـه  يروهمج  اـبوک ، یتسیلایـسوس  يروهمج  هرک ، قلخ  کـیتارکومد  يروهمج  ماـنتیو ، یتسیلایـسوس  يروهمج 
زا لقتـسم  اهروشک ، نیا  هک  یبوچراچ  رد  مه  نآ  هیـسور ، ویتاردـف  يروهمج  نیارکوا و  يروهمج  ناتـسودنه ، يروهمج  زاـقفق ،

، یتسیلایرپما يایند  هب  يدج  یگتسباو  نمـض  هک  یئاهروشک  اب  دناوت  یم  ناریا  نینچمه  .دنـشاب  هتـشاد  لمع  ناکما  اکیرمآ ، راشف 
هک يزکرم  یقرـش و  ياپورا  زا  ییاهروشک  نیتال و  ياکیرمآ  ياهروشک  یخرب  دـننام  دنتـسه ، نایوگروز  نیا  اب  ییاهداضت  راچد 
زا شیب  ار  دوخ  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  تابسانم  دنا ، هدیـسر  تردق  هب  اجنآ  رد  ارگ  پچ  ياهورین  هتـشذگ  لاس  هس  ود  رد 

.دمآ مرظن  هب  ناریا  یجراخ  تسایس  يریگ  تمس  دروم  رد  هچنآ  تسا  نیا  .دهد  شرتسگ  شیب 

دهاوـخ ناـنآ  تاـیرظن  زا  تیعبت  هب  نیا ، درواـیب ، يور  ناریا  نورد  رد  فلاـخم  ياـهورین  هـب  تـلود  رگا  هـک  دـینک  یمن  رکف  س :
؟ دیماجنا

سدـنهم اب  یبونج  ياقیرفآ  یلم  هرگنک  تیقفوم  یبونج و  ياقیرفآ  تاـباختنا  جـیاتن  دروم  رد  یـس ، یب  یب  ویدار  شیپ  يدـنچ  ج :
رد ریخا  تالوحت  زا  میناوت  یم  ام  تفگ : وا  .درک  تبحـص  بوخ  یلیخ  ناگرزاب  سدـنهم  نم ، رظن  هب  تشاد و  هبحاـصم  ناـگرزاب 

نیرت تخـس  رد  هک  تسا  هتفگ  اـم  هب  مه  میرک  نآرق  تسا ، لّـمحت  ربـص و  لّوا ، سرد  میریگب  هدـمع  سرد  ود  یبوـنج  ياـقیرفآ 
.دندرک ربص  لاس  یلا 30  .دندرک 27  ار  راک  نیمه  مه  اهنآ  دنک و  یم  ادیپ  رییغت  عاضوا  .دیشاب  هتـشاد  هلـصوح  .دینک  ربص  طیارش 

سیئر زورما  هدوب ، ینادـنز  لاس ، هک 27  یـسک  درک  یمن  رّوصت  سک  چیه  .دـندنارذگ  نادـنز  رد  شنارای  الدـنام و  ار  شلاس   27
.دشاب یبونج  ياقیرفآ  يروهمج 

.تسا وا  دوخ  هتـشذگ  نانابنادنز  نانمـشد و  اب  یتح  همه ، اب  یتسود  تقافر و  داجیا  رد  الدنام  نوسلن  تسایـس  بالقنا ، مود  سرد 
، میدرک لمع  ار  نآ  سکع  ناریا  رد  ام  هک  يراک 
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ناشیاهورین زا  میـشاب و  هتـشاد  اهنآ  اب  یتقافر  میدرکن  یعـس  میدـماین و  رانک  نانمـشد  اب  اـهنت  هن  لاـح ، هب  اـت  بـالقنا  لّوا  زا  ینعی 
.میدز رانک  هورگ  هورگ ، مه  ار  ناتسود  هکلب  مینک ، هدافتسا 

.مینک رارقرب  داّحتا  نانمشد  اب  هک  دیتسین  دقتعم  مه  ناتدوخ  امش  س :

هب هک  اهنآ  زا  یکچوک  شخب  دـنهارمه و  ام  نهیم  نانمـشد  اب  دنتـسه  ام  روشک  رد  هک  نارکفنـشور  زا  یخرب  هک  تسا  تسرد  ج :
يرایسب بالقنا ، لّوا  رد  اجنیا و  رد  .دندوبن  يروطنیا  هک  همه  اّما  دننک ، یم  يراکمه  هتـشذگ  میژر  ناگدنامزاب  اب  دنا  هتفر  جراخ 

.دندش درط  دنداد ، يأر  مه  یساسا  نوناق  هب  دندرک و  یم  لمع  يدحاو  ههبج  رد  هک  فلتخم  ياهورین  زا 

ياه ناملسم  هورگ  دنچ  یلو  دندرک  یتشآ  دندیگنج  نانآ  اب  لاس  هک 30  ییاه  نامه  اب  ینعی  ناتسوپدیفس ، اب  اقیرفآ ، یّلم  هرگنک 
تیرثکا زراـبم ، نویناـحور  ّتیعمج  ناـشیا ، ناراداوه  يرظتنم و  هللا  تیآ  يدازآ ، تضهن  دـننام  دـنا ، هتـشاد  یتاداـقتنا  هک  دـقتعم 

.دندش هتـشاذگ  رانک  دوب ، ماما  لماک  دـییأت  دروم  مامت  لاس  هک 8  يوسوم  سدنهم  دـننام  یناسک  سلجم و  موس  هرود  ناگدـنیامن 
یم شنرک  هتـشذگ  میژر  هب  و  دندوب ، هاش  نارود  رد  هک  یئاهنآ  زا  يرایـسب  دجاسم ، ياه  هعمج  ماما  نایم  رد  ایآ  .دـینک  هاگن  امش 

؟ دنرادن دوجو  دنتشادن  تکرش  مه  بالقنا  رد  دندرک و 

؟ دیسانش یم  ار  اهنآ  امش  س :

« هوشر  » اـهنآ زا  یکی  زا  یتح  .میدـید  یم  ار  اـهنآ  میدوب  دازآ  هک  یتقو  .میدوب  ناـنآ  زا  یخرب  ياـه  يدزد  دـهاش  اـم  یلو  هن ! ج :
هک غرم  مخت  ياه  هبعج  اب  ار  شدوخ  لیبموتا  تشپ  دراد  لحم  هعمج  ماما  هک  دـید  دوب ، شورف  تفن  هک  ام  ياقفر  زا  یکی  .میتفرگ 

يارب بترم  دعب ، هب  زور  نآ  زا  .تخانـش  یم  ار  وا  مه  اقآ  یجاح  .تفگ  تفر و  وا  شیپ  .دنک  یم  رپ  دوش ، شخپ  مدرم  نایم  دـیاب 
کناب ناتـساد  تسا ؟ هتفر  اجک  اـت  يریگ  هوشر  يدزد و  هلأـسم  نونکا  .تسا  تقو  نآ  لاـم  نیا  .دیـسر  یم  غرم  مخت  نامناتـسود 

يزاسون تیلوئـسم  هک  يا  هتـسد  راد و  نالک  يدزد  شناراکمه ، مامت  اب  تفن  ترازو  يراـفح  تمـسق  سیئر  ناتـساد  تارداـص ،
، تارادا رد  داـسف  شرتـسگ  زا  هتخیرگ  هتـسج و  مـه  اـه  هماـنزور  رد  شناراـکمه .) يزاـسون و  هـتیمک  سیئر   ) دنتـشاد ار  ناداـبآ 
اب هنوگچ  دهف  هاش  .دنک  یم  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  ورین  مامت  اب  اکیرمآ  مسیلایرپما  .دوش  یم  هدید  يا  هدننک  نارگن  ياه  شرازگ 

رداص هیمالعا  طقف  دنتـسه »! یناهج  مالـسا  لاب  ود  ناتـسبرع  ناریا و   » دننام میتفگ  وا  زا  ام  هک  یئاه  قلمت  مامت  اب  درک ؟ راتفر  ناریا 
رد اکیرمآ  ياهدـیعو  هدـعو و  اـی  راـشفریز ، يرگید  زا  سپ  یکی  یبرع ، ياـهروشک  .درب  یمن  شیپ  ار  راـک  نداد  شحف  ندرک و 

ره ردارب ،» تسود و  ناملسم و  روشک  ، » هیکرت .دنتسه  لیئارسا  اب  تابسانم  يرارقرب  نایرج 
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هدش مالعا  هدام  اهنت  هک  دنک  یم  اضما  یماظن  نامیپ  ناریا  زا  یتسیابردور  نودب  .دنک و  یم  رت  گنت  لیئارـسا  اب  ار  شتابـسانم  زور 
ياههاگدورف رد  ندـمآ  دورف  ناـکما  هیکرت و  یئاوه  ياـضف  ماـمت  رد  لیئارـسا  شترا  ياـه  نکفا  بمب  يراکـش  زاورپ  هزاـجا  نآ 

اپ ریز  ار  ناریا  یقرـش  لامـش  ياهزرم  مامت  دوب  دـنهاوخ  رداق  لیئارـسا  یماظن  ياهامیپاوه  بیترت  نیا  هب  تسا و  روشک  نآ  یماـظن 
هلئسم ناتـسکاپ ، دیـسر ؟ دهاوخ  اجک  ات  ناشدربرود  ياه  کشوم  هک  تسین  مولعم  ناریا  هب  هلمح  هب  میمـصت  تروص  رد  دنریگب و 

.تسا هدرک  دوخ  یجراخ  تسایس  مچرپ  درادن ، یلح  هار  مه  رود  رایسب  هدنیآ  رد  هک  ار  ریمشک 

روک هرگ  کی  هب  نیطسلف  هلئسم  ام ، روشک  کیدزن  هقطنم  رد  .تسا  هانگ  یب  مدرم  یپرد  یپ  ندش  هتـشک  تسایـس ، نیا  هجیتن  اهنت 
رد دنتـسه ، نابز  برع  ياه  قلخ  نیرتدادعتـسااب  نیرت و  گنهرفاب  هک  نیطـسلف  قلخ  هک  تسا  لاس  اههد  نونکا  .تسا  هدش  لدـبم 
رد میـسلایرپما  ات  هک  دـیریذپ  یم  مه  امـش  منک  یم  رکف  .دـنرب  یم  رـس  هب  یناسنا  قوقح  همه  زا  تیمورحم  يردـبرد و  یگراوآ و 

ظاـحل زا  رتدـنمورین و  زور  ره  لیئارـسا  سکعرب  هکلب  تسین ، نکمم  لیئارـسا  روـشک  ندرب  نـیب  زا  دراد ، دوـجو  اـپورا  اـکیرمآ و 
ماجل لیئارسا  یگتخیسگ  راسفا  هب  اهنت  دوش  زوریپ  ایند  رد  مسیلایسوس  يزور  رگا  یتح  و  دوش ، یم  رت  هتفرشیپ  یگنهرف  يداصتقا و 

.تسا تسرد  تسایس  هب  نتفای  تسد  رد  لماع  نیرت  مهم  ینیب ، عقاو  .تفر  دهاوخن  نیب  زا  لیئارسا  روشک  یلو  .دش  دهاوخ  هدز 

هیلع دوخ  تاناکما  همه  اب  تسا  هدرک  لاغـشا  ار  نامروشک  زا  یـشخب  لیئارـسا  هک  يزور  ات  هک  مهد  یم  قح  ینانبل  نازرابم  هب  نم 
، تسا هدمآرد  لیئارسا  لاغـشا  هب  لاس 1367  زا  هک  ندرا ، دور  یبرغ  شخب  نکاس  ياـه  ینیطـسلف  يارب  یلو  .دـنگنجب  رگ  لاغـشا 

.مناد یم  رتهب  ار  هیسور  يربهر  يریگ  عضوم  نم ، .منیب  یمن  هدنیآ  لسن  دنچ  يارب  دیاش  یتح  يدیما  چیه 

؟ درادن دوجو  يرگید  هار  نیطسلف ، يارب  هک  دینک  یم  رکف  امش  ینعی  س :

ردقچ هدش ؟ هتشک  اهنیا  زا  ردقچ  .دننک  رورت  دنشکب و  یه  .تسا  راتـشک  نامه  همادا  رگید ، هار  .درادن  دوجو  يرگید  هار  چیه  ج :
لباقم رد  ینیب  عقاو  نتـشاذگ  دـنا ؟ هدز  تسد  رگیدـکی  نتـشک  هب  دـنا و  هداد  ناـج  یگراوآ  رد  هدـش و  هراوآ  هتـشک و  ینیطـسلف 

يزادرپ لایخ  هب  یعقاو  تاناکما  لوحت و  لاح  رد  دوجوم و  تایعقاو  هب  هجوت  نودـب  یئارگ  نامرآ  .تسا  تسرداـن  یئارگ  ناـمرآ 
.دوش یم  لدبم 

.دراذگ یم  رانک  ار  نامرآ  دیآ  یم  هک  یئارگ  عقاو  س :
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یعـس یلو  میراد  نامرآ  اـم  هک  تسا  نیا  یکی  .تسا  تیعقاو  هب  میلـست  یکی ، .میراد  یئارگ  عقاو  روج  ود  اـم  .تسین  روج  نیا  ج :
مغر هب  تیعقاو و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هکنیا  رگید  .مینک  زاـسمه  تسا  رییغت  لـباقریغ  هک  تیعقاو  اـب  ار  ناـمیاه  ناـمرآ  مینک  یم 

.میئامن لابند  دوجوم  تیعقاو  رییغت  يارب  ار  دوخ  شالت  تالکشم 

؟ دنک یمن  رود  تماهش  تداهش و  و  تعاجش ، زا  ار  ام  یئارگ  عقاو  ایآ  س :

نیا ام  نامرآ  یمالـسا ، ًاقیمع  هعماج  کی  رد  اجک ؟ رد  یلو  .میتسه  تسینومک  اـم  مینک  ضرف  ًـالثم  دـینیبب ، .دـنک  یمن  رود  هن  ج :
ورشیپ و نارکفنـشور  رگراک و  هقبط  یفیک  یّمک و  دشر  اب  ماگمه  عیانـص ، يداصتقا و  لوحت  یعامتجا و  لماکت  يزور ، هک  تسا 
رد یلو  .میـسرب  دوخ  نامرآ  يزوریپ  هب  ام  .دـنک و  نکمم  یتسیلایـسوس ، هعماج  کی  هب  ار  ینونک  هعماج  لوحت  ناشکتمحز ، ریاس 

کیژولوئدـیا تیلاعف  هب  میناوتبات  دـهد  یم  ناکما  ام  هب  هک  يدودـح  ات  مینک ؟ یم  راک  هچ  ینعی  .میتسه  ارگ  عقاو  ینونک ، طـیارش 
یهاگآ نارگراک  هب  ماگ  هب  ماگ  دهد ، یم  هزاجا  یعامتجا  طیارـش  هک  ییاج  ات  میئآ  یم  رانک  دوجوم  عضو  اب  میهد  همادا  نامدوخ 

.دننک هزرابم  دوخ  یسایس  قوقح  يارب  يدعب  ماگ  رد  یفنص و  قوقح  يارب  زاغآ ، رد  ات  مینک  هدامآ  ار  نانآ  میهدب و  يرگنشور  و 
ام تایرظن  میلست  رگا  : » هکنیا هب  تلود  ناربهر  دیدهت  همانبش و  شخپ  هب  مینک  زاغآ  رگا  اّما  .هنانیب  عقاو  یئارگ  نامرآ  دوش  یم  نیا 

اهنت هن  میزاسب و  بمب  دـنچ  مه  هنومن  يارب  و  .تشک » میهاوخ  ار  امـش  ام  دـیهدن ، رد  نت  یتسیلایـسوس  ماظن  يرارقرب  هب  و  دـیوشن ،
؟ تفرگ میهاوخ  هجیتن  هار  نیا  زا  ایآ  .میشکب  ار  روشک  همکاح  تئیه  دارفا  نیرت  مهم  زا  یخرب  هکلب  هانگ ، یب  مدرم 

میا و هدید  رگید  ياه  یـشک  مدآ  یمالـسا و  يروهمج  بزح  زکرم  راتـشک  اب  ار  قلخ  نیدهاجم  هبرجت  نامدوخ ، روشک  رد  هک  ام 
تـسایس هب  طوبرم  لئاسم  همه  رد  نم ، رظن  هب  میتسه ! دـهاش  نایارگ » نامرآ   » حالطـصا هب  ناهج  يارب  ار  شکاندرد  ياهدـمآ  یپ 

هجیتن هب  ات  درک  بیکرت  ینیب  عقاو  اب  ار  یئارگ  نامرآ  یتسیاـب  یگنهرف ، تسایـس  يداـصتقا و  تسایـس  یلخاد ، تسایـس  یجراـخ ،
.دیسر تسرد  یئالقع و 

؟ دنا هتشاذگ  رانک  ار  نامرآ  مه  رادهگن  خرف  لثم  يدارفا  دینک  یم  رکف  امش  س :

هتفگ نآ  رد  تسا و  هداد  ماجنا  .یـس.یب.یب  ویدار  اب  هک  تسا  يا  هبحاصم  زا  مناد  یم  رادـهگن  خرف  صخـش  هرابرد  نم  هچنآ  ج :
.تسا ناتسلگنا  یسایس  يداصتقا و  میژر  راداوه  نونکا  وا  هک  دوب 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

.تسا رظندم  زونه  شرگراک  بزح  طقف  دننک  یمن  يرادفرط  تسیلایسوس  بزح  زا  رگید  اجنآ  رد  س :

تیعقاو یلو  دنک  یم  ینابیتشپ  دنمان ، یم  رگراک  بزح  ار  نآ  تسردان  ناریا  رد  هک  ناتسلگنا  راک » بزح   » تسایـس زا  ًالامتحا  ج :
تسیلایـسوس و بزح  هسنارف  رد   ) یئاپورا ياهروشک  رگید  دـننام  رگراک  بزح  راک و  هظفاحم  بزح  تسایـس  ناـیم  هک  تسا  نیا 

میهاوخب رگا  ای  درادن و  دوجو  يدایز  فالتخا  یحیسم ) تارکومد  بزح  تارکومد و  لایسوس  بزح  ناملآ  رد  تسیلگ و  بازحا 
يوروش ناریا و  تفن  یلم  تکرش  لیکشت  تساوخرد  عوضوم  رد  قدصم  رتکد  يریگ  عضوم  يارب  یکلم  لیلخ  هک  ار  یحالطـصا 

« .دنسابرک کی  هت  رس و  همه  اهنیا   » هک میوگب  دیاب  مربب  راک  هب  دوب ، هتفگ 

؟ دیرادن دیما  مه  اهنیا  هب  امش  س :

.هن ج :

؟ دنا هتشاذگ  رانک  ار  نامرآ  ینعی  س :

هورگ هک  تسا  رگراک  هار  هورگ  نامه  ، تسا ارگ  نامرآ  زونه  اجنآ  هک  یهورگ  اـهنت  .دـنا  هتـشاذگ  راـنک  ناـش  همه  اـهنآ  هلب ، ج :
هیداحتا  » رگید کلـسم  مه  ياههورگ  اب  ندـنل ، رد  شیپ  يدـنچ  سنارفنک  رد  ًالامتحا  متفگ ، هک  روطناـمه  .تسا  یکچوک  یلیخ 

رخآ 1373) هتفه  «) .تسا هدرک  يراذگ  هیاپ  ار  شیرگراک  پچ 

؟ دیرادن هدامآ  يزیچ  ناتدوخ  امش  دوب ، نیمه  تالاؤس ، س :

، بلاطم نیا  هب  ار  يدیدج  ياهزیچ  مناوت  یم  نوچ  .مینیبب  ار  رگیدمه  مه  زاب  منک  یم  شهاوخ  یلو  مرادـن ، هدامآ  يزیچ  نم ، ج :
رایـسب دنـس  نم  هدـش ، عورـش  ریت ، یـس  زا  طابترا  نیا  دنتـسه  یعدـم  هک  ییاهنآ  فالخرب  هاش ، اب  ییاقب  طابترا  ًـالثم  .منک  هفاـضا 

، هاش اب  هنامیمص  کیدزن و  رایسب  هطبار  لاس 1328 ، زا  ییاقب  هک  دهد  یم  ناشن  و  هدش ، هتـشاذگ  مرایتخا  رد  ًاریخا  هک  مراد  یبلاج 
.تسا هتشاد 

؟ دیا هدناوخ  ار  بلطم  مه  امش  س :

.مدرک يرادرب  تشاددای  هدناوخ و  هلب ، ج :

؟ تسیچ ناترظن  الاح  س :

نم هک  هتفگ  ًالثم  هدرک ، یفن  ار  اهزیچ  یلیخ  دنـس ، نیا  رد  ییاقب  رفظم  .تسا  هنارگاشفا  یلیخ  دنـس ، نیا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  ج :
یبیطخ هکنیا  زا  ما و  هتشادن  تلاخد  سوط  راشفا  لتق  رد 
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، نایرج نیا  رد  هجو  چیه  هب  نم  یلو  .مفسأتم  یلیخ  هتشاد ، تلاخد  راک  نیا  رد  متخانش ، یم  ار  وا  یگچب  زا  هدوب و  نم  تسود  هک 
.ما هتشادن  تلاخد 

.ریت یس  زا  لبق  ياه  لاس  هب  ددرگ  یمرب  اه ، یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  اب  ییاقب  طابترا  هک  ما  هتفگ  متارطاخ  باتک  رد  نم 

؟ هن ای  دنا ؟ هدرک  یفّرعم  مه  هب  ار  اهنآ  ایآ  دنا ؟ هدرک  ادیپ  ار  رگیدمه  روط  هچ  یکلم ، ییاقب و  س :

.تسا هدرک  یفّرعم  مه  هب  ار  رفن  ود  نیا  دمحا ، لآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  ج :

.تسا هتـشاد  ییانـشآ ، نینچ  يارب  ار  مزال  یگدامآ  هتـشاد ، ییاقب  یـسایس  يریگ  عضوم  اب  هک  ییانـشآ  اب  یکلم  مّلـسم ، ردـق  یلو 
: دیوگ یم  شدوخ  دسیون ، یمن  ار  يزیچ  نینچ  ییاقب ، هچرگ 

هرخالاب متفگ  دوب ، يا  هدوت  دـض  تالاقم  نیا  نوچ  دروایب ، پاچ  يارب  ات  داد  یم  شیاـهوداپ  زا  یکی  هب  ار  یتـالاقم  یـسک  کـی  »
« .دوب ناوا  نامه  رد  مه  نیا  .تسا  یکلم  لیلخ  میدید  دمآ  هک  وا  .میسانشب  مه  ام  ات  روایب  ار  اقآ  نیا 

؟ دوب یسک  هچ  زا  ناشکتمحز  بزح  مسا  داهنشیپ  س :

، دنک بذج  ار  مدرم  هدوت  ات  میمانب  ناریا » ّتلم  ناشکتمحز  بزح   » ار بزح  نیا  هک  داد  داهنشیپ  یکلم ، لیلخ  دیوگ  یم  ییاقب  ج :
.یّلم هبنج  مه  دراد و  يا  هدوت  هبنج  مه  مان ، نیا  نوچ 

؟ دنک یم  يراکمه  وا  اب  هک  دنیب  یم  ییاقب  رفظم  رد  یتّوق  هطقن  هچ  یکلم ، لیلخ  س :

، مهدزناپ سلجم  زا  هک  ییاقب  نامز  نآ  ّتیعقوم  نیا ، رب  نوزفا  و  ییاقب ، ندوب  يوروشدض  يا و  هدوتدـض  هبنج  لّوا ، هجرد  رد  ج :
لثم .دوب  رادروخرب  نآ  زا  اه  یئاـکیرمآ  یلاـم  کـمک  اـب  عقوم ، نآ  رد  ییاـقب  هک  یعیـسو  تاـناکما  زین  دوب و  هدرک  ادـیپ  یترهش 

...و رشن  پاچ و  يارب  یعیسو  یلام  تاناکما  و  وربآ ، اب  عیسو و  یپولک 

؟ تسا هدمآ  ییاج  رد  بلطم ، نیا  ایآ  س :

دمحا ياه  هتـشون  ییاقب ، تارطاخ ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  دراد و  دوجو  بلطم  نیا  مدرک ، داـی  نآ  زا  هک  يدنـس  رد  هلب ، ج :
یم سکعرب ، .دنک  یمن  بیذکت  ار  وا  ياه  هتـشون  یلو  .دوب  یمهم  مدآ  هک  دروآ  یم  ار  وا  مسا  هکلب  .دنک  یمن  بیذکت  ار  یکلم 
لوپ زا  يرکذ  طقف  دـنک  یم  دـیئأت  ار  زیچ  همه  .متـشاد  تاقالم  نیدـنچ  رگید ، ياه  یئاـکیرمآ  ورهود و  ياـقآ  اـب  نم  هک  دـیوگ 
دوش یم  هدـید  ینـشور  هب  وا  ياه  هتفگ  ریاس  زا  یلو  .دروآ  یمن  نایم  هب  اه ، شکوقاـچ  ندرک  ریجا  بزح و  لیکـشت  يارب  نتفرگ 

.دبای یم  تسد  یعیسو  تاناکما  هب  یلام  رقحم و  رایسب  عضو  زا  هراب  کی  هک 
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هب اه  ییاکیرمآ  نیا  زا  رفن  دـنچ  هک  دز  نفلت  نم  هب  یمطاـف  رتکد  زور  کـی  دـیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دـیوگ ، یم  هک  یغورد  اـهنت 
مه یکلم  دـمحا  تارطاـخ  رد  يزیچ  نینچ  .تسا  غورد  بلطم ، نیا  .اـجنآ  دـیئایب  مه  امـش  هک  تسا  بوـخ  دـنیآ و  یم  نم  لزنم 

.درک یمن  اه ، ییاکیرمآ  زا  یتوعد  یمطاف ، .تسین 

؟ دوب روط  هچ  ییاقب  رفظم  اب  شا  هطبار  یّکم ، نیسح  س :

.دندوب هدیقع  مه  مه ، اب  رفن  ود  نیا  .راکمه  تانایرج ، مامت  رد  مه  دوب و  بیقر  مه  ییاقب ، اب  یّکم  نیسح  ج :

! دنک ادج  شدوخ  زا  ار  ییاقب  دنک  یم  یعس  یّکم ، نیسح  یلو  س :

نوزفا .دوشب  ریزو  تسخن  تساوخ ، یم  ییاقب  دـننام  مه  وا ، .تسناد  یم  ، ییاقب زا  رتالاب  ار  شدوخ  وا  هک  رطاـخ  نیا  هب  بوخ ، ج :
.تسا هدش  اوسر  وربآ و  یب  یکم  زا  شیب  بتارم  هب  ییاقب  نیا ، رب 

.هدوب رت  کیدزن  قّدصم ، رتکد  هب  هک  دیوگ  یم  یکم  س :

، یّکم هدش ، رـشتنم  اه  ییاکیرمآ  فرط  رد  هک  يدانـسا  مامت  رد  .قّدصم  رتکد  اب  تفلاخم  هب  دـندرک  عورـش  ریت ، یـس  زا  اهنیا ، ج :
فلاخم راکشآ  ًالماک  مک  مک  ریت  زا 30  سپ  ینلعریغ و  تروص  هب  ریت  زا 30  شیپ  یتدم  زا  دازآ  یناشاک و  هداز ، يرئاح  ییاقب ،

زور 31 رد  يدـهاز  دبهپـس  اب  دارفا  نیا  هک  تسا  یـسکع  نآ  لیلد  نیرتهب  .دنتـشاد  ار  هّیور  نیمه  مه  شرخآ  ات  دـندوب و  قّدـصم 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  دهاش  همانزور  رد  دنا و  هتشادرب  اتدوک ، زا  دعب  زور  ود  ینعی  دادرم ،

.هدوب مه  تشادزاب  ییاقب ، یلو  س :

ار ماّیا  نآ  ياه  همانزور  دیاب  تسا ، هدشن  دییأت  يدنس  یماقم و  چیه  فرط  زا  نآ ، یتسرد  اّما  دیوگ ، یم  شدوخ  ار  ارجام  نیا  ج :
.دید

؟ هچ يارب  دهد ، همادا  تمواقم  هب  رگید  ات  هتشادن  دصق  قّدصم  رتکد  هک  دنیوگ  یم  اه  یضعب  س :

وا هب  همه  .دنهد  یم  شبیرف  همه  هک  هتسناد  یمن  رخآ  هظحل  ات  وا  هتشادن  تمواقم  يارب  یناکما  وا  دنکب ؟ تمواقم  يزیچ  هچ  اب  ج :
.دندرک تنایخ 

؟ دیدیسر هجیتن  نیا  هب  ًاعقاو  س :

.مرادن يدیدرت  نیا  رد  تسا ، یمتح  نیا  ج :

! دوب اهنابز  رس  نآ  زا  شیپ  هام  ود  زا  اتدوک  فرح  یلو  س :
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نئمطم قدصم  دوخ  ناگیاش و  رتکد  یمطاف ، رتکد  دـننام  شناکیدزن  همه  مه ، هاش  رارف  دادرم و  رد 25  اتدوک  تسکش  زا  دعب  ج :
ياتدوک ریت 1331 و  ما  یـس  تسکـش  زا  رت  تخـس  بتارم  هب  تسکـش  نیا  تسا  هدـش  وربور  یعطق  تسکـش  اب  اتدوک  هک  دـندوب 

رارف دش و  ینلع  اتدوک  كرادت  رد  شتلاخد  هراب ، نیا  رد  هاش.دوب  دنفسا 1331  ماجرفان 9  ياتدوک  رهم 1331 و  رویرهش ، ماجرفان 
.درک

دـنوش و یم  هئطوـت  هجوـتم  تسیلانویـسان  نارـسفا  ناـمزاس  دارفا  زا  نت  دـنچ  دادرم ، زور 28  رهظ  : » تسا هتـشون  یتاـجن  گـنهرس 
رتکد رادـفرط  نارـسفا  يروآ  عمج  هب  دوخ ، پیج  لیبموتا  اب  ربنقرهاـط ، گنهرـس  .دـننک  عمج  ار  نارگید  اـت  دـنیآ  یم  رب  ددـصرد 
عمج ناشیاه ، هناخ  زا  ار  رگید  رفن  راهچ  دوش  یم  ّقفوم  اهنت  رهظزادعب ، تعاس 3  ات  وا  .دنا  هدوبن  مادکچیه  اّما  .دزادرپ  یم  قّدصم 
نیا .یمشاه  نیسح  نابلخ  ناورس  راگن ، هب  روصنم  نابلخ  گنهرـس  یتاجن ، اضرمالغ  گنهرـس  یکرت ، بارت  یلع  گنهرـس  دنک :

هدهاشم ار  یچاتدوک  ّتیعمج  ماحدزا  هتفر و  قّدـصم  رتکد  هناخ  رد  هب  هدوب ، يرمک  هحلـسا  ناشحالـس ، اهنت  هک  هرفن ، جـنپ  هورگ 
ساـسحا هودــنا و  اـب  میتشادــن ، ار  روآ  مرــش  عـضو  نآ  هدــهاشم  باـت  نوـچ  میدوـب و  اـیرد  لـباقم  رد  يا ، هرطق  اـم  .دــننک  یم 

(1)« .میدرک كرت  ار  لحم  یگتسکشرس ،

طباور هتـشذگ و  وا  زا  یّنـس  هک  هتـشک  راـک  رادمتـسایس  کـی  دـیآ ؟ یمن  رظن  هب  نهذ ، زا  رود  یمک  لـیاسم  نیا  امـش  رظن  هب  س :
؟ تشاذگ تسد  يور  تسد  نآ  ربارب  رد  دید و  یمن  ار  ینایرج  نینچ  روط  هچ  هتخانش ، یم  ار  یناهج 

.دنتشاد هطبار  نایچاتدوک  اب  هک  درک  یم  دامتعا  یناسک  هب  وا  دنیوگ ، یم  ج :

؟ تشادن یباسح  تسرد و  رواشم  رگم  دوب ؟ هچ  شدامتعا  ّتلع  س :

شتارظن دراوم ، رثکا  رد  تشاد و  دوخ  ياه  میمـصت  اهرظن و  هب  یناوارف  داقتعا  قّدـصم ، رتکد  دوبن ، وا  بوخ  نارواشم  زا  هانگ  ج :
اهنت دـندش ، یم  مرـش  راتفرگ  دـندوب ، لئاق  شیارب  هک  یفرژ  مارتحا  اب  مه  نارواشم  درک و  یم  لیمحت  شا ، یـسایس  ناکیدزن  هب  ار 

.تفگ یم  یتسیابرد  ور  نودب  ار  لیاسم  هک  دوب  ناریا  هدوت  بزح 

ندوب یفخم  ّتلع  هب  هلمج ، زا  .دوب  ور  هبور  يرایسب  تالکـشم  اب  نآ  يادج  تشاد و  يدایز  ياه  یگتخپان  دوخ  مه ، هدوت  بزح 
داهنشیپ وا  هب  نفلت  اب  نم  دوخ  .دیشک  یم  لوط  يدایز  نامز  دسرب ، ام  هب  ینابایخ  رادید  دنچ  ای  هکبـش و  قیرط  زا  يربخ  ات  تیلاّعف ،

دروم نارسفا  هک  مدرک 

رویرهش 1371. دادرم و  مّود ، هرامش  لّوا ، لاس  ادرف ، ناریا  هّلجم  - 1
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هب ار  یماظن  ياهدحاو  دیناوت  یم  امش  میراد و  رایتخا  رد  دننک ، عافد  امش  زا  دنناوتب  هک  ار  يدارفا  ام  دنتسین و  نئمطم  امـش ، دامتعا 
.دنتسه رادافو  نم  هب  اهنیا  همه  هک  داد  باوج  وا  دیراپسب ، اهنآ  تسد 

.مرهظتسم مدرم  ینابیتشپ  هب  نم  هک  داد  ار  باوج  نیمه  مه  ناشیا  هب  وا  درک و  حرطم  وا  اب  مه ، یناشاک  ياقآ  ار  بلطم  نیا  س :

! دینک یم  دانتسا  یناشاک ، نادنزرف  تیآ و  نسح  ییاقب و  رفظم  یگتخاس  همان  نیا  هب  مه  زاب  امش  هک  تسا  روآ  تریح  ج :

تیامح وا  زا  ریت ، دننام 30  مدرم ، هک  هدوب  رواب  نیا  رب  هتـشاددوخ و  ناکیدزن  هب  تبـسن  وا  هک  تسا  یـشرگن  عون  مروظنم  هن ، س :
.دشن نینچ  هک  میدید  اّما  .درک  دنهاوخ 

ناهدـنامرف قلطم  تیرثکا  اه ، لاس  نآ  رد  هاش  تردـق  دوب ؟ هچ  ات 1330  ياه 1320  لاس  رد  هاش  تردق  دـیئوگب  امـش  بوخ ، ج :
یماما لامج  لاثما  .دوب  يوق  همکاح ، تئیه  رداک  نوچ  .دوب  ناراد  هیامرـس  اهرادـلوپ و  همه  نیکلام و  مامت  اه و  نابهورگ  شترا ،
رکشل هدنامرف  ًالثم  دوب ، هاش  رادفرط  مه  شترا  .دندوبن  يراک  ماجنا  هب  رداق  هک  ناناقهد  .دندوب  اجنآ  اه ، ناتـسرهش  يالکو  همه  و 

هاش داب  هدنز  راعش  نارهت ، زا  رتدوز  مه  زیربت  ویدار  .دوب  داتس  سیئر  یحایر ، پیترس  يومعرسپ  یحایر ، لیعامسا  رکـشلرس  زیربت ،
.داد رس  ار 

سپ رامعتسا  اب  هزرابم  یّلم  ّتیعمج  ناگدنیامن  اب  وگو  تفگ  رد  یمطاف  رتکد  ياه  تبحص  هب  تسیندب  قّدصم ، رتکد  ذوفن  هرابرد 
نامه رارکت  نمض  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  يرب » تعلخ  هدیرف   » وناب هتـشون  متارطاخ  باتک  رب  يدقن  ًاریخا  .مینک  هجوت  ریت  زا 30 

راعتـسم مان  اب  هک  يدرف  زا  مه  ییاه  لوق  لـقن  ولهاـشناهج ، هللا  ترـصن  يا و  هماـخرونا  زرواـشک ، نودـیرف  تاـماهّتا  تـالئاطال و 
.تسا بلاج  رایسب  هک  هدروآ  يرکم » »

شخب زا  ریز  بلاـطم  تسا  هدوب  رامعتـسا  اـب  هزراـبم  یّلم  ّتیعمج  هریدـم  تئیه  وضع  هک  دـیآ  یمرب  يرکم  ياـقآ  ياـه  هتـشون  زا 
: تسا هدش  لقن  شنارای ، قّدصم و  رتکد  اب  وگو  تفگ  یکیدزن و  يارب  بزح  ياه  شالت  هب  طوبرم 

هدروآ مهارف  تردـق  هب  قّدـصم  رتکد  هنادـنمزوریپ  تشگزاب  مدرم و  مایق  هک  يدـعاسم  عاضوا  زا  دـیاب  هک  دوب  نآ  رب  رگید  حانج 
نآ دوجو  اب  ار  وا  لاثما  یمطاف و  رتکد  هک  دوب  داـقتعا  نیمه  .دـیچرب  ار  یتنطلـس  میژر  دز و  هشیر  هب  ار  هشیت  تفرگ و  هرهب  تسا ،

ياه تساخرب  تسشن و  هب  هام  ریت  ما  یس  زا  دعب  دندرک ، یم  هزرابم  هدوت  بزح  اب  تدش  هب  ریت ، یس  زا  لبق  ات  هک 
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.درک یم  بیغرت  هدوت ، بزح  ناربهر  اب  یسایس  ياهرادم  رارق و  یناهنپ و 

نامه رد  روطـس ، نیا  هدنـسیون  ار ، تاقالم  هسلج  ره  تارکاذـم  هصالخ  .دـش  رارکت  قّدـصم  اب  ّتیعمج  ناگدـنیامن  ياه  تاقالم 
.تشاد یم  لاسرا  بزح ، هیئارجا  تئیه  يارب  زور ،

رتکد یباجنـس ، میرک  رتکد  ناگیاش ، رتکد  يوضر ، سدنهم  نایاقآ  هلمج  زا  یّلم ، ههبج  نارـس  رگید  اب  قّدصم ، رتکد  ياقآ  زج  هب 
.میتشاد ییاه  تاقالم  زین  یبیسح  سدنهم  سانش و  قح  سدنهم  ییاقشق ، ورسخ  یمظنم ، هللادبع 

ياضعا زا  رفن  هس  راب ، نیلّوا  يارب  دـش ، هدافتـسا  ناشیا ، اب  ینارکنل  دـمحا  ياقآ  ییانـشآ  قباوس  زا  یمطاف ، رتکد  اـب  تاـقالم  يارب 
تاقالم ناشراک ، قاتا  رد  ار  ناشیا  میتفر و  هجراخ  ترازو  نامتخاس  هب  ینارکنل  دمحا  رومان و  میحر  ياقآ  قافّتا  هب  هریدم ، تئیه 

رتکد دروم  رد  یتبثم  ینهذ  تواضق  ، ییانـشآ تاقالم و  نیا  زا  لبق  ات  هک  دـنک  فارتعا  هناقداص  دـیاب  روطـس  نیا  هدنـسیون  .میدرک 
.تسب شقن  شنهذ  رد  یگرزب  رایسب  لاؤس  تمالع  رادید ، نیتسخن  زا  سپ  یلو  تشادن  یمطاف 

راـبرد و ياـه  هئطوت  اـم ، ياـهوگتفگ  روحم  .داد  شوگ  اـم  ياـهفرح  هب  ّتقد  هب  تفریذـپ و  ار  اـم  یناـمدوخ ، یلیخ  یمطاـف  رتکد 
، رطخ نیا  هلباقم  يارب  ّلح  هار  نیرتهب  .درک و  یم  دیدهت  ار  نآ  ياهدرواتسد  شبنج و  لک  مسیلایرپما ، بناج  زا  هکدوب  یتارطاخم 

شالت لمع  داّحتا  نیا  قّقحت  يارب  ام  دوب و  قّدصم  رتکد  ناراداوه  پچ و  ياهورین  زا  معا  هنحـص ، رد  دوجوم  ياهورین  همه  داّحتا 
.میدرک یم 

نایب ار  شتایرظن  صولخ  لامکاب  یبآم ، تسایـس  هنوگ  چیه  نودـب  داد ، شوگام  ياه  فرح  هب  ّتقد  هب  هکنآ  زا  سپ  یمطاف  رتکد 
.درادن ییابا  دشیدنا ، یم  هک  هچنآ  ندرک  حرطم  زا  وا  هک  میتفایرد  ام  درک و 

هک تسه  رطخ  نیا  هظحل ، ره  تسین و  شناراـکمه  قّدـصم و  رتـکد  راـیتخا  رد  مکاـح  هاگتـسد  هک  دوـب  نیا  وا  تاـیرظن  هصـالخ 
لگ نامتبحص  هرکاذم ، رد  یگنرکی  وج  ساسحا  اه و  فرح  نیا  ندینش  اب  .دنوش  ترپ  مره ، زا  نوریب  هب  نایاقآ  دهد و  خر  یناکت 

.تخادنا

ياهورین شقن  هک  تفرگ  یم  هجیتن  درک و  یم  یبایزرا  ار  هنحص  رد  دوجوم  ياهورین  یـسایس و  عاضوا  ینیب ، عقاو  اب  هناهاگآ و  وا 
اه و هیانک  ماسقا  عاونا و  اب  هاگ  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـننک  نییعت  یـساسا و  یـشقن  مسیلایرپما ، ياـه  هئطوت  ندز  مهرب  رد  پچ 

قیوشت مسیلایرپما  رابرد و  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  يارب  نوزفازور  یهاگآ  يرایشوه و  هب  ار  ام  تحارص ، اب  هاگ  اه و  هراعتسا 
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.درک یم 

دوجو قّدـصم  فارطا  رد  ام  دوخ  لّکـشتم  ياهورین  زا  ریغ  يا  هدـمع  ياهورین  اـیوگ  هک  تشاد  یم  رذـحرب  مهّوت  نیا  زا  ار  اـم  وا 
.دراد

ریاس ییآراک  وا  لقادـح  .تسا  یقیدـص  رتکد  رظنراهظا  دادرم  ياتدوک 28  تضهن و  تسکـش  هرابرد  لیلحت  زا  رگید  دروم  کـی 
.درب یم  لاؤس  ریز  یقطنم ، روط  هب  ار  ناراداوه 

يوزنم هعماج  رد  شترا  ات 32 )  20  ) لاس نیا 12  لوطرد  رگم  دش ؟ راک  نیا  ماجنا  هب  ّقفوم  هک  دوب  شترا  هب  یّکتم  هاش ، ینعی  س :
؟ دوبن

قدـصم رتکد  راداوه  طسوتم  ياه  هدر  نارـسفا  زا  یکچوک  هورگ  شترا  مامت  رد  .تشادـن  ییورین  لباقم  رد  هک  هعماج  دـینیبب ، ج :
ادیپ دامتعا  اهنیا  هب  قّدصم  هک  تسا  دنفسا 1329  رد  .تساه  نیا  يارب  حیضوت  نیرتهب  قّدصم ، رادفرط  نارسفا  نایرج  نیا  .دندوب 

.دهدب ّمهم  ياه  تسپ  یهدنامرف ، ياروش  دارفا  هب  هک  دنک  یم  لوبق  دنک و  یم 

؛ تسا هداد  حیضوت  یتاجن  گنهرس  ارنآ  ّتلع  دش ، هدیـشاپ  مه  زا  دادرم  زا 28  شیپ  اهتّدم  مه ، تسیلانویسان  نارـسفا  نامزاس  نیا 
« تسیلانویسان نارسفا  هورگ  : » دسیون یم  هورگ  نیا  هرابرد  یتاجن  گنهرس 

: زا دندوب  ترابع  هورگ  نیا  فادها  لاس 1330  رخاوا  ینعی  دمآ ، دوجوب  قدصم  يریزو  تسخن  اب  نامزمه  هورگ  نیا 

.یساسا نوناق  ساسارب  یسارکومد  تموکح  داجیا  . 1

تیلوئـسم هرادا و  ندرک  راذـگاو  هاـش و  زا  ینابرهـش ) يرمرادـناژ ، شترا ، ) روـشک حلـسم  ياـهورین  یهدـنامرف  هرادا و  نتفرگ  . 2
.ینوناق تلود  هب  روبزم  ياهورین 

هب یپیترس  تاجرد  رد  صوصخ  هب  حلاصان  رصانع  يزاس  كاپ  هیفصت و  قیرط  زا  یماظتنا  ياهنامزاسو  شترا  رد  داسف  اب  هزرابم  . 3
.دنوش باختنا  فلتخم  نارسفا  طسوت  اه  نآ  ءاضعا  هک  یئاه  نویسیمک  هلیسو  هب  الاب ،

.قدصم رتکد  تلود  یّلم و  تضهن  زا  ینابیتشپ  . 4

نامزاس شترا و  یهدنامرف  رداکرد  یتارییغت  دوب ، هاش  اضردمحم  نآ  یلـصا  حارط  هک  دنفسا 1331 ، هئطوت 9  ندش  یثنخ  بقاعتم 
روشک لک  يرمرادناژ  یهدنامرف  هب  ینیما  دمحم  پیترس  شترا ، داتـس  تسایر  هب  یحایر  یقت  پیترـس  دمآ ، لمع  هب  یماظتنا  ياه 

.دندش بوصنم  ینابرهش  لک  تسایر  هب  سوط  راشفا  دومحم  پیترس  و 
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هدروخ مسق  نارـسفا  ار  نارهت  ناگداپ  پیت  جنپ  ناهدنامرف  .دندوب  تسیلانویـسان  نارـسفا  یهدنامرف  ياروش  ياضعا  زا  نت ، هس  نیا 
.دنتفرگ هدهع  هب  ناریا  تسیلانویسان  نارسفا  نامزاس ،

دوخ هک  نامزاس  وضع  نارسفا  زا  یخرب  يوس  زا  زین  یهدنامرف و  ياروش  حطس  رد  شترا  داتـس  تسایر  هب  یحایر  پیترـس  باختنا 
رد .تفرگ  رارق  ضارتعا  وگو و  تفگ  ثحب و  دروم  دنتـسناد ، یم  حـجرا  نارگید  هب  تبـسن  يرادا  یهدـنامرف و  تاـماقم  يارب  ار 
هب نارـسفا ، نیمه  تباقر  تشاد ، ترورـض  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  نمـشد  اب  هلباقم  يارب  یگتـسبمه  داـحتا و  ظـفح  هک  ینارود 

.دیماجنا ینمشد  تموصخ و 

لوا زا  .دز  نماد  نامزاس  فیعضت  نارسفا و  یگدنکارپ  هب  عیمطت ، غیلبت و  قیرط  زا  دوخ  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  نمـشد  نایم  نیا  رد 
لتق ندوبر و  .دـش  فقوتم  اروش  تیلاعف  ًالمع  هک  تفرگ  الاب  اـجنآ  اـت  یهدـنامرف  ياروش  ياـضعا  نیب  تاـفالتخا  نیدرورف 1332 

طساوا زا  .تخاس  دراو  همطل  نارسفا  هیحور  نامزاس و  رابتعا  هب  تشهبیدرا 1332 ، رد  ینابرهش  سیئر  سوط  راشفا  دومحم  پیترس 
نامزاس اتدوک ، ندش  کیدزن  دادرم و  همین  ینارحب  ياهزور  رد  داتفا و  یشاپورف  یبیشارس  رد  تسیلانویسان  نارسفا  نامزاس  هامریت ،

.دندوب ناریا  یّلم  تضهن  بوکرس  رگ  هراظن  دادرم ، ياهزور 28 و 27  رد  نارسفا  دوب و  هدش  یشالتم  ًالمع 

.دوب قدصم  رتکد  اب  دادرم  هقیقد 28  نیرخآ  ات  هک  تسا  یقیدص  رتکد  رظنراهظا  رگید  هنومن  کی 

: تسا هتفگ  نینچ  یتاجن  گنهرس  اب  وگو  تفگ  رد  وا 

مدرم همه  اریز  دوب ، هدش  هدامآ  هامریت 1331  ما  یس  رد  تسا ) دادرم  ياتدوک 28  روظنم   ) دادرم تکرح 28  هیامریمخ  نم  رظن  هب 
هک دندرک  رارـصا  رگید  يا  هدع  یکلم و  لیلخ  یلو  دندوتـس  یم  ار  وا  لد  ناج و  زا  دندوب و  قدصم  رتکد  رادفرط  تاقبط  هیلک  زا 
اب اه  پچ  زور  مین  کی  هجیتن  رد  رگید ، ینامز  کی  رد  نویلم  دننک و  تکرـش  رگید  رهاظت  کی  رد  هدوت  بزح  هب  هتـسباو  رـصانع 

.دندز رهاظت  هب  تسد  یتالیکشت  فنص  اب  يرصانع  زور  مین  کی  ناوارف و  یتالیکشت  تردق  صاخ و  بیترت  مظن و 

دندش دقتعم  تلود  هاگیاپ  فیعضت  هب  قّدصم  رتکد  تردق  یبایزرا  رد  یبرغ  ياهتلود  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  هناشن  اوق  میـسقت  نیا 
تلود قـفاوم  رظن  تسناوـت  سیلگنا  تلود  بیترت ، نیا  هب  .دوـب  یلم  تضهن  نارادـفرط  ربارب  دـنچ  ًارهاـظ  يا  هدوـت  تارهاـظت  اریز 

.دزاس هدامآ  ناریا  رد  یلم  دض  تکرح  کی  زاغآ  يارب  ار  اکیرمآ 
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روهمج سیئر  تشادرب  نیمه  زا  رثأتم  دوب ، هداد  رارق  دـیدهت  دروم  ار  قدـصم  رتکد  تدـش  نآ  اـب  هک  رواـهنزیآ »  » ماـیپ نم  رظن  هب 
.دوب ناتسراهب  نادیم  رد  ریت  ما  یس  رد  تارهاظت  زا  اکیرمآ 

هک دهاوخ  یم  قدصم  رتکد  اب  رادـید  رد  یکلم » لیلخ   » هک تسا  تارهاظت  نیا  زا  سپ  یکلم ،» لیلخ   » رگید راکهاش  کی  مه  نیا 
.تسا هتشون  یباجنس  رتکد  هراب  نیا  رد  .دتسرفب  نادنز  هب  ار  اه  يا  هدوت  همه 

ناریا تفن  تعنص  ندش  یلم  شبنج  یتاجن : گنهرس  زا  لقن 

ص 288 289 نارهت 1364 ،

هتشون هک  منک  یم  داهنـشیپ  نآ ، هب  طوبرم  قیاقح  دادرم 32 و  ياتدوک 28  هرابرد  یفاک  تاعالطا  هب  یباـی  تسد  يارب  نم  رظن  هب 
، ناریا رد  یـسارکومد  نارحب  باتک  زا  اتدوک  كرادـت  هب  طوبرم  ياه  شخب  نرول ، سنـالومود  لـیبزمیج ، یکـسورویزاگ ، ياـه 
اب ینامحر  روصم  گنهرس  یتاجن و  گنهرس  زین  ملع و  یفطصم  هتـشون  لوصا ، تردق و  تفن  باتک  و  یمیظع ، نیدلارخف  هتـشون 

.دوش پاچ  هعومجم  کی  رد  مه 

رکشل هک  هتشون  شتارطاخ  رد  وا  .دوب  هیسدقا  رکشل  زا  کنات  راهچ  هدنامرف  داژن ، نابرق  گنـشوه  دش ، مادعا  هک  ام  ياقفر  زا  یکی 
فرط نآ  هب  فرط  نیا  زا  ار  وا  دنداد و  یم  شا  يزاب  دنتشادن  دامتعا  وا  هب  نوچ  دوب و  نایچاتدوک  تسد  رد  یلک  روط  هب  هیسدقا ،

هطوحم هب  شیاهکنات  اب  هک  دهد  یم  روتسد  وا  هب  یحایر  .دنتسرف  یم  یحایر  شیپ  کنات  ود  اب  ار  وا  هرخالاب  هکنیا  ات  دنداتسرف  یم 
رگا راسمیت ، دـیوگ : یم  یحایر  هب  وا  اـجنآ  رد  دورب ، دـندوب ، ینادـنز  اـجنآ  رد  دادرم  ياه 28  یچاتدوک  هک  زکرم  رکـشل  ناـبژد 

روتـسد دهد : یم  خساپ  یحایر  .دور  یم  نیب  زا  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هکنیا  ناکما  مهدب ، نابژد  هتـسب  رد  هطوحم  هب  ار  اهکنات 
رد نایچاتدوک  ياهکنات  موجه  اب  نابژد ، هطوحم  رگید  برد  هک  درذـگ  یمن  یتّدـم  .دـنک  یم  ارجا  ار  روتـسد  مه  وا  تسا ، نیمه 

رتکد هناخ  فرط  هب  هدرک و  دازآ  دندوب ، نانآ  وزج  مه  يریصن  چیلقنامتاب و  رکشلرس  هک  ار  ناینادنز  اهنآ ، دوش و  یم  هتـسکش  مه 
داژن نابرق  دنک و  تکرح  قّدصم  هناخ  فرط  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  داژن  نابرق  هب  یمیحر  ریما  گنهرـس  .دنتفا  یم  هار  هب  قدصم ،
هناخ فرط  هب  دنیـشن و  یم  کـنات  تشپ  یمیحر  دوخ  .درادـن  ار  ناـبژد  هطوحم  زا  جورخ  قح  داتـس ، سیئر  روتـسد  هب  دـیوگ  یم 

(1) .دنک یم  تکرح  قّدصم  رتکد 

صص 308 309. ، 1359 نارهت ، ناریا ، هدوت  بزح  تاراشتنا  دادرم ، هبرجت 28  ریشناوج ، م ، ن ، - 1
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.دننکب ار  راک  نیا  دنتساوخ  یم  یتمیق  ره  هب  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  رواهنزیآ  هیمالعا  تساکیرمآ ، تساوخ  مهم  هتکن  لاحره  هب 

؟ دنتفرگن ار  ناشیولج  ارچ  اّما  دننزب ، راک  نیا  هب  تسد  دنا  هتساوخ  یم  هک  مرادن  دیدرت  نم  س :

نودـیرف ياهاعّدا  هب  خـساپ  رد  هک  اکیرمآ  طسوت  اتدوک  كرادـت  هب  طوبرم  دانـسا  كرادـم و  مامت  دـینک  یم  روبجم  ارم  امـش  ج :
هب دوب  یخساپ  هک  ار  تاراهظا  نیا  دندرکن  تأرج  اهنآ  مداتسرف و  يدازآ  هار  همانهام  يارب  هتـشون و  يورـسخریما  کباب  رونرذآ و 

.بوخ رایسب  تسین ، یفرح  منک ، وگزاب  امش  يارب  دننک ، پاچ  مرسمه ، نم و  هب  اهنآ  هنالیذر  تاماهتا 

.مهدفه هرود  سلجم  لالحنا  دروم  رد  اکیرمآ  تلود  هیمالعا  . 1

.تشاد دهاوخرب  رد  اکیرمآ  يارب  یموش  تبقاع  ناریا ، هلمج  زا  ایسآ و  ياهروشک  رد  مسینومک  ذوفن  هعسوت 

ذوفن هعـسوت  زا  تسا  ممـصم  اـکیرمآ  دـنک و  لـحنم  ار  ناریا  سلجم  اـه ، تسینومک  کـمک  اـب  ماجنارـس  تسناوت  قدـصم  رتـکد 
(1) .دنک يریگولج  ایسآ  ياهروشک  رد  مسینومک 

.مهدفه سلجم  لالحنا  يارب  قدصم  رتکد  یسرپ  همه  يادرف  اکیرمآ  روهمج  سیئر  رواهنزیآ »  » یتاعوبطم هبحاصم  . 2

زا ناریا  دراد و  ار  ترورض  لامک  دازآ  يایند  تینما  ظفح  يارب  هریغ  ینامریب و  يزنودنا و  نیچ و  دنه و  هلمج  زا  ایـسآ  ماخ  عبانم 
.دشاب یم  تیعضو  نامه  ياراد  تسا و  فیدر  کی  رد  ایسآ  ياهروشک  ریاس  اب  ظاحل  نیا 

دنک صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  دیآ و  قئاف  ناملراپ  رب  تسناوت  قدصم  هک  دـیا  هدـناوخ  اه  همانزور  رد  حبـص  زورما  مینک  یم  نامگ  ام 
تـسا سحن  موش و  اکیرمآ  يارب  قطانم  نآ  عاضوا  مامت  .تسا  هدرب  هدافتـسا  ناریا  تسینومک  بزح  زا  مادقا  نیا  رد  قدـصم  هتبلا 

؟ دراد هاگن  ار  يزنودنا  دنمتورث  يروطارپما  دناوت  یم  هنوگچ  دهد  تسد  زا  ار  طاقن  نیا  رگا  اریز 

راک نیا  هب  ممـصم  ام  درک و  دودسم  دیاب  دوز  ار  نآ  ددرگ و  دودسم  دیاب  یئاج  رد  هار ، نیا  هک  دینک  یم  هظحالم  تروص  نیا  رد 
(2) .میتسه

دادرم 1332. ناهیک 15  همانزور  - 1
دادرم 1332.  15 زورما ، رتخاب  ناهیک ، تاعالطا ، ياه  همانزور  - 2
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.دوبن هناوتشپ  یب  دیدهت  کی  اهنت  روشک  نآ  روهمج  سیئر  اکیرمآ و  تلود  دیدهت  نیا 

ناتـسلگنا اکیرمآ و  يوس  زا  يا  هنمادرپ  كرادت  شیپ ، اههام  زا  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  قدـصم  رتکد  هک  یهار  ندرک  دودـسم  يارب 
یماـظن و ياـهورین  ندرک  هداـمآ  یلمع  كرادـت  رظن  زا  هچ  روـشک ، جراـخ  لـخاد و  رد  یتاـغیلبت  رظن  زا  هچ  .دوـب  هتفرگ  تروـص 

تهج رد  یناشاک  هللا  تیآ  هینایب  نیدـنچ  زا  یکی  هب  اهنت  هک  تسا  یفاک  یلخاد  تاغیلبت  كرادـت  ظاحل  زا  .اتدوک  يارب  یماظنریغ 
: مینک هجوت  وا  ندز  راد  یتح  قدصم و  رتکد  ینوگنرس  موزل 

، يدوز هب  هک  متفایرد  ناهگان  يرازگتمدـخ ، یعدـم  بلط و  هاـج  صخـش  یبیرف  ماوع  یهاوخیدازآ و  ریوزت و  باـقن  تشپ  زا  نم 
يدازآ و لاـهن  هک  دراد  دـصق  هدومن و  ریزارـس  شیوخ  سوه  يوه و  هنماد  زا  ار  یهاوـخدوخ  لیـس  يروتاـتکید و  كاـپان و  رکف 

.دنکرب نب  زا  ار  ناریا  تیطورشم 

هار رـس  رد  دوـب و  هداد  شرورپ  شیوـخ  زغم  رد  ار  مدرم  تراـسا  موـش  لاـیخ  نیا  زور  بش و  لاـس  هاـجنپ  هک  ناریا  يدازآ  داـیص 
دومن و حـیبقت  دـیدهت و  ار  وا  هکلب  دـشن ، میلـست  وا  یئایلوخیلام  راکفا  لباقم  رد  ناونع  چـیه  هب  اـهنت  هن  هک  دـید  ار  یعناـم  شیوخ 

يدـحا رب  .تسا  ناـگناگیب  رامعتـسا  هب  کـمک  يروتاـتکید » راـصح  رد  تیطورـشم   » دنـسپان رکف  نیا  يارجا  هک  دـیدرگ  روآداـی 
لبق لاح  هب  ار  ناریا  یساسا  نوناق  ملسم ، لوصا  فالخرب  هک  تسا  ددصرد  هنکمم  لیاسو  مامت  اب  تلود  سیئر  هک  تسین  هدیـشوپ 

رایتخا بلـس  یلم  ياروش  سلجم  زا  هک  دش  هدیـشک  ییاج  هب  راک  هنماد  هرخالاب  دـنادرگرب و  يدادبتـسا  تموکح  تیطورـشم و  زا 
...دیدرگ

میوـگ یم  تسا  هداـتفا  يراگدـنوادخ  لاـیخ  هب  ناریا  هطورـشم  روـشک  رد  هک  یغاـط  یغاـی  نآ  فـالخ  هب  مدرم  امـش  هب  نم  یلو 
يروتاتکید و داـجیا  لاـیخ  يراکدـب و  هار  رد  ار  دوخ  ياـپ  هک  یناـنعلا  قلطم  رـسدوخ  ره  درم و  دـهاوخن  زگره  ناریا  تیطورـشم 

هبوچ میلست  هدوب و  ناریا  تیطورشم  هیلع  رب  مدقم  یتکلمم  نیناوق  قبطرب  تسا و  تسکش  هب  موکحم  دراذگب  یـساسا  نوناق  لوصا 
.دش (1) دهاوخ  راد 

 . دادرم ياتدوک 28  يارجا  يارب  اکیرمآ  تلود  تامیمصت  نیرخآ  هب  میدرگرب  نونکا 

نوسلیو زلراچ  سلاد ،»  » ناردارب هلمج  زا  هجراخ  ترازو  رد  اـکیرمآ  ناربهر  زا  یعمج  روضح  اـب  يا  هسلج  رد  نئوژ  زور 25   1 4
میمصت تلوزور ، تیمرک  تیمسا و  لدیب  عافد ، ریزو 

هامریت 1332.  15 یناشاک ، مساقلاوبادیس  - 1
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.دوش ارجا  سکاژآ  تایلمع  هک  دش  هتفرگ 

دروم رد  لوا  هجرد  رد  یلصا  كرحم  دندرکن ، ذاختا  یعضوم  میمصت  نیا  هیلع  دنتـشاد ، روضح  هسلج  رد  هک  دوریاب ، نوسردنه و 
تـسا مسینومک  لباقم  رد  وا  فعـض  هناشن  قدصم  یفرط  یب  هک  تشاد  هدیقع  هک  دوب  هجراخ  ریزو  سلاد  رتساف  ناج  میمـصت  نیا 

(1) .درک تقفاوم  هشقن  يارجا  اب  درک  یم  هیکت  تیمسا  سلاد و  تواضق  رب  ًاتدمع  هک  زین  رواهنزیآ  بیترت  نیا  هب 

رد 30 دوریاب  يرناـه  لیروآ 1984 و  خـیرات 26  رد  نوسردـنه  یئول  تلوزور و  تیمرک  اب  باتک  هدنـسیون  هناگادـج  هبحاصم  زا 
ربماتپس 1985.

هام رد  نیلاتـسا  نوچ  هک  دوب  نینچ  هسلج  رد  یمومع  ساسحا  اتدوک ، ربارب  رد  اـه  يوروش  یلاـمتحا  لـمعلا  سکع  لـباقم  رد   2 4
تـسد هب  ار  مزال  یگچراپکی  هدیـشخبن و  یفاک  ماکحتـسا  ار  دوخ  عضاوم  زونه  روشک  نآ  رد  دـیدج  يربهر  هدرک و  توف  سرام 

یطایتحا و مادـقا  کی  ناونع  هب  نیا  دوجو  اب  درک ، دـهاوخ  باـنتجا  ناریا  رد  يریگرد  زا  طئارـش  نآ  رد  يوروش  داـحتا  هدرواـین ،
هیکرت و بونج  رد  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هک  یئاکیرمآ  ياهورین  یمومع  زکرمت  هرابرد  اکیرمآ  كرتشم  داتـس  دش ، رارق  يرارطـضا 

ذاختا ار  مزال  ریبادـت  ناریا  رد  هدوت  بزح  بناج  زا  یلامتحا  ياتدوک  کی  اـب  هلباـقم  يارب  درک ، زیهجت  قارع  رد  هرـصب  یلاوح  رد 
تـسروآ فا  فا  لارنژ  زا  تشادداـی  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  دانـسا  زا  لـقن   Aso شخب ( 4 4832  ) یناریا ( CCS  ) .دینک 92

(USAP).(2  ) لکریدم

دوب هدمآ  لمع  هب  ناتسلگنا » یسوساج  نامزاس  ینعی  ( » 6 .يآ.ما  ) وایـس ناج  زا  هک  تامدقم  هیهت  تاکرادت و  مامت  هب  هجوت  اب   3 4
مود ياتدوک  جیاتن  هک  اجنآ  زا  .درک  نییعت  دادرم 1332 )  28  ) توا 1953 زور 19  ار  مود  ياتدوک  یئاهن  خیرات  تلوزور ، تیمرک 

ای دز  دهاوخ  يرثؤم  شقن  يارجا  هب  تسد  اتدوک  نیا  ربارب  رد  هدوت  بزح  ایآ  دنتسناد  یمن  اه  یئاکیرمآ  دوب و  ینیب  شیپ  لباقریغ 
یگنوگچ تساوخ  كرتشم  داتـس  زا  یلم  تینما  ياروش  هلمج  زا  تفرگ ، ماجنا  یطاـیتحا  تامادـقا  هلـسلس  کـی  نتگنـشاو  رد  هن ،

کی زا  یماظن  یناـبیتشپ  يارب  دـنک  تساوخرد  هاـش  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  .دـیامن  نشور  ناریا  رد  یماـظن  رظن  زا  ار  عاـضوا  دـنور 
کی زین ، كرتشم  داتس  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخ  مزال  یلمع  مادقا  میوش ، لمع  دراو  تسینومکریغ  تلود 

، تاعالطا نارهت ، رایحلاص ، نیـسحمالغ  همجرت  نآ ، ياهدمایپ  ناریا و  تفن  ندـش  یلم  لوصا : تردـق و  تفن ، ملع ، یفطـصم  - 1
ص 465. ، 1371

صص 465 466. نئوژ 1963 ،»  19 عافد ، ریزو  هب  كرتشم  داتس  زا  ، » نامه - 2
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لماش دـیآ و  لمع  هب  هاش  ياضاقت  زا  ینابیتشپ  هب  دوب  رارق  هک  داد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ناریا  رد  یلامتحا  يرارطـضا  یماـظن  مادـقا 
(1) .دیدرگ یم  ناریا  رد  یئایرد  یئاوه و  ینیمز ، ياهورین  یئارآ  فص  يارب  يرارطضا  ياه  هشقن 

تسرد نئوژ 1951  نامه  رد  .درک  یم  يریگیپ  تقد  هب  ار  ناریا  ياهدادیور  يروهمج  تسایر  ماقم  يدصت  زا  لبق  رواهنزیآ  یتح 
: تشون شناتسود  زا  یکی  هب  رواهنزیآ  سیلگنا ، ناریا و  تفن  تکرش  ندش  یلم  زا  سپ 

زورب رد  یتسینومک  هئطوت  یناریا و  بصعت  هزادـنا  هب  زین  ار  برغ  تقامح  يا  هدـع  تسا  کیژارت  زیچ  همه  مرظن  هب  ناریا  دروم  رد 
هشقن حرط  هب  لح  هار  ناونع  هب  لوا و  هجرد  رد  هک  ما  هدیـسر  یتلاح  هب  نم  میوگ  یم  هدرپ  سپ  .دنناد  یم  رـصقم  تالکـشم ، نیا 
یهاگ اما  تسین ، نینچ  عاضوا  تماخو  هب  زونه  اجنآ  عاضوا  .دـنک  نکمم  ار  برغ  فرط  هب  تفن  نایرج  همادا  هک  مشیدـنا  یم  يا 

(2) .دوشن رارکت  ناریا  دروم  رد  تبیصم  نیا  مراودیما  ًاعقاو  .تشاد  لبق  لاس  دنچ  نیچ ، هک  دراد  ار  یتیعقوم  نامه  منک ، یم  رکف 

.دوب یتایح  عاـفد  ترازو  شقن  .هجراـخ  ترازو  عاـفد و  ترازو  ایـس ، دنتـشاد : تکرـش  ناـمزاس  هس  قّدـصم  ینوگنرـس  حرط  رد 
مزاع نارهت  هب  يا  هژیو  سانـشراک  روظنم ، نیا  يارب  .دـشاب  لرتنک  تحت  ناریا  شترا  هک  دوب  نیا  هب  طونم  تیقفوم  سناش  هنوگره 

(3) .دش یم  هدناوخ  هرک ،» رد  يدیدج  براجت  اب  ایس  یماظن  هبش  صصختم  کی  ، » ثحب دروم  صخش  .دش 

یم مسا  وا  زا  لیروآ 1988 ، رد  یس ، يد  نتگنـشاو  اب  يا  هبحاصم  رد  دروآ و  یم  دای  هب  ار  لراک » جروج   » مان هب  یـسک  تلوزور 
زا .دوش  یم  دای  نآ  زا  نمنوتـسا  رتیپ  راعتـسم  مان  اب  اتدوکدـض ، مان  هب  تلوزور  باتک  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  صخـش ، نیا  درب ،

(4) .تسا هتشاد  یهاگآ  ًالماک  دندوب  زاسراک  اتدوک  زور  رد  همهنآ  هک  ینابایخ  ياه  هتسدوراد  یهدنامزاس  ینعی  دوخ  شقن 

رد ار  هسنارف  یماـظن  هتـسباو  هجوت  راـهب 1953  لـئاوا  رد  ناریا  هب  شدورو  رد  هک  تسا  روـلک  کـم  لارنژ  رگید  مـهم  هرهچ  کـی 
نینچ ار  وا  هسنارف  یماظن  هتسباو  .درک  بلج  نارهت 

شخب 9. (، 4 23 48  ) ناریا ( CCS  ) 92218 اکیرمآ ،» هجراخ  ترازو  دانسا  : » زا لقن  هب  - 1
R. Griffith. ikes letters to a friend 1941- زا : هدش  جارختسا  «، 1951 نئوژ  21 شتسود ، کی  هب  رواهنزیآ  همان  - » 2

.1958.P.88
ص 272. یکسورویزاگ ، زا : لقن  - 3

.Love, The American Role in the Pahlavi Restoration PP. 38 – 80 - - 4
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: درک فیصوت 

هدرک تمدـخ  زین  هرک  رد  درک و  یم  راک  رواهنزیآ  داتـس  هبعـش  نیمه  رد  مود  یناهج  گنج  رد  تسا و  یناور  گـنج  سانـشراک 
(1) .تسا دوخ  ناینیشیپ  زا  رترب  رایسب  شوه ، تقایل و  ظاحل  زا  رولک » کم   » .تسا

( جروج  ) لوراک زا  نانچمه  هدنامیقاب  دـهاوش  مامت  رد  تسا ، هدـشن  رکذ  اتدوک  اب  طابترا  رد  هاگ  چـیه  نیا  زا  شیب  رولک  کم  مان 
.تسا هدش  هدرب  مان  ایس »  » رظن دروم  صصختم  ناونع  هب 

(2) .تسین یفداصت  مه  نادنچ  دندوب  هدرک  تمدخ  هرک »  » رد دارفا  نیا  رفن  ود  ره  هکنیا 

شترا داتـس  سیئر  یحایر  پیترـس  تاقالم  هب  ناریا  رد  اـکیرمآ  یماـظن  يراشتـسم  تئیه  سیئر  رولک  کـم  لارنژ  دادرم  زور 26 
: تفگ تفر و 

(3) .میرادن قدصم  هرابرد  یتمس  تسا  هتفر  وا  هک  الاح  .میتسه  هاش  ینعی  رابرد  دزن  اکیرمآ  تلود  هدنیامن  ام  دیوگ  یم  ام  ریفس 

دـش هداتـسرف  نارهت  هب  یـصاصتخا  يامیپاوه  کی  اب  هاش  رارف  زا  سپ  هلجع  اـب  هک  مه  اـکیرمآ  ریبک  ریفـس  نوسردـنه » یئول   » دوخ
: تسا هتفگ  تسا و  هدرک  قدصم  رتکد  هب  ار  تاراهظا  نیمه 

: دنتفگ امش  ماغیپ  خساپ  رد  ریبک  ریفس  ياقآ  هک  درک  نفلت  نم  هب  دعب  عبر  کی  .مناسر  یم  ار  امش  ماغیپ  تفگ  وا 

رد ار  ناریا  اکیرمآ ، تلود  نوچ  مدومن  نالعا  ًاحیرـص  متفرگ و  تقو  ناـشیا  زا  مدوخ  هکلب  دوبن ، اـه  تاـقالم  نآ  زا  تاـقالم  نیا 
(4) .تشاد دهاوخن  امش  اب  يا  هطبار  رگید  تسا  اه  يا  هدوت  رایتخا  رد  شروشک  دنیب و  یم  مسینومک  ماک 

هتـشون ناریا  رد  مسیلانویـسان  باـتک  رد  دـش و  هداتـسرف  ناریا  هب  اـکیرمآ  فرط  زا  دادرم  ياـتدوک 28  ناـیرج  رد  هک  يرگید  درف 
.تسا ناریا  رد  یئاکیرمآ  ناراشتسم  قباس  سیئر  فکستراوش »  » لارنژ هدش  هدرب  مان  وا  زا  متاک  دراچیر 

يا هلاقم  رد  سنکواه » سیدالک  دراچیر و   » ياه مان  هب  هدنسیون  ود  لوق  زا  باتک  نیا  رد 

نئوژ 1953. لباک ، رد  ایناتیرب  ترافس  قیرط  زا  ندنل  هب  هدش  لاسرا  هسنارف ،» یماظن  هتسباو  تارظن  : » زا لقن  - 1
صص 168 169. هرامش 17 ، ون ، هاگن  - 2

ص 404. نارهت 1364 ، ناریا ، تفن  تعنص  ندش  یلم  شبنج  یتاجن ، اضرمالغ  گنهرس  - 3
دادرم 1353.  27 تاعالطا ، همانزور  يرون ، يدیمع  نسحلاوبا  تارطاخ  - 4
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: میناوخ یم  نینچ  ایس » زیمآرارسا  تایلمع   » ناونع ریز 

.دنک رادید  شا  یمیدق  ناتسود  اب  ات  تسا  هدمآ  تفگ : تشگزاب و  ناریا  هب  دادرم 1332  رد  فکستراوش 

فکـستراوش هک ، تسا  نیا  دیآ ، یمرب  هدوب  زیربت  رد  ناجیابرذآ و  تاغیلبت  سیئر  نامز  نآ  رد  هک  یمجن » رـصان   » هتـشون زا  هچنآ 
هب .دوب  هدرک  هدامآ  اتدوک  زا  ینابیتشپ  تکرـش و  يارب  ار  وا  دوب و  هتفر  زیربت  رگـشل  هدـنامرف  یحایر  لیعامـسا  رگـشلرس  ندـید  هب 

هدرک و تاقالم  زین  دنا  هدوب  نارهت  زا  جراخ  ياهرگشل  ناهدنامرف  ناشرتشیب  هک  دوخ  ناتـسود  رگید  اب  فکـستراوش  دایز  لامتحا 
.تسا هدرک  غالبا  ار  گرزب  بابرا  اکیرمآ  رظن  زین  اهنآ  هب 

؟ تفرگن ار  نایچاتدوک  يولج  قدصم  رتکد  ارچ  هک  دیسرپن  رگید  لیلد  دنس و  همه  نیا  دوجو  اب  منک  یم  لایخ 

هطلس نیا  لیلد  ایآ  ، ناریا رد  هطلس  بسک  يارب  ناملآ  شالت  یتح  ای  روشک و  رب  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  ياپرید  هطلـس  هب  هجوت  اب  س :
يداصتقا و یگنهرف و  هطلس  رامعتـسا ، تسین ؟ سیون  خیرات  نهذ  رد  فارحنا  داجیا  نتـسناد  يوروش  ربارب  رد  نینهآ  دس  داجیا  ار 

رگید قطانم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دـش ، یمن  لامعا  تشاد  كرتشم  زرم  يوروش  اـب  هک  ناریا  رد  طـقف  هطلـس  نیا  تشاد و  یـسایس 
يوروش ربتکا  بالقنا  ار  لیاسم  نیا  همه  هشیر  رگا  .درادـن  يوروش  اب  يزرم  چـیه  هک  ناتـسبرع  رد  ًالثم  تشاد ، دوجو  مه  ناـهج 

يرادـهگن رد  ، گرزب تردــق  هـس  یناـهج ، مّود  گـنج  رد  هـکنآ  هژیو  هـب  صقاـن ، تـسا  یلیلحت  هـک  دــسر  یم  رظن  هـب  مینادــب ،
.دنتشاد قفاوت  اضردّمحم ،

ربـتکا و بـالقنا  هلأـسم  یماـظن ، یـشیجلا و  قوس  ظاـحل  زا  میوگ  یم  تسا ، هدوب  حرطم  يوروش  هلأـسم  طـقف  میوـگ  یمن  نم  ج :
نیرت مهم  ناریا  دوب  هدشن  فشک  ناتسبرع  تفن  زونه  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  تفن .  هلئـسم  ، يداصتقا ظاحل  زا  هدوب و  حرطم  يوروش 

تشحو هک  میبای   ِ یمرد مینیبب ، مّود  گنج  نیمه  دروم  رد  ًالثم  ار ، ناتسلگنا  تسایـس  رگا  ام  .دمآ  یم  باسح  هب  تفن  هدننکرداص 
ناش هتـشذگ  يداصتقا  عفانم  طقف  هن  تروص ، نیا  رد  نوچ  .دنزادنیب  تسد  تفن  هب  ناریا  رد  دنناوتب  اهناملآ  دنکن  هک  دوب  نیا  اهنآ 

.دوب هتسباو  تفن  هب  اهنآ  تایح  گنج  نامز  رد  هک  ارچ  دنتخاب  یم  ار  زیچ  همه  گنج ، نارود  رد  هکلب  تفر  یم  نیب  زا 

دوب و لکـشم  رایـسب  اهایرد ، زا  نآ  لمح  هک  دنریگب ، تفن  اکیرمآ  زا  دندش  یم  روبجم  دـندش  یم  مورحم  ناریا  تفن  عبانم  زا  رگا 
منک یم  دیکأت  هشیمه  نم  هک  دینیب  یم  .دومن  یم  لاحم  ًابیرقت 
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.تسا یگنهرف  يداصتقا و  ، یماظن یسایس ، یتسیلایرپما ، ياه  هیرظن  هک 

ياه هرود  رد  هتبلا  دـنک  لاـمعا  دوخ  ذوفن  تحت  ياـهروشک  هب  ار  دوخ  تسایـس  هک  دـشوک  یم  اـه  هنیمز  نیا  همه  رد  مسیلاـیرپما 
رد دوش و  یم  نیرت   ّ مهم یلماع ، صاخ ، طیارـش  رد  .دـنک  یم  توافت  ، اه هلوقم  نیا  زا  کـی  ره  ّتیمها  فعـض  تّدـش و  فلتخم ،

.رگید یلماع  يرگید ، طیارش 

دوجو هب  تاراما  يارب  يرطخ  چیه  ناریا ، یمالسا  يروهمج  دنناد  یم  هک  نیا  اب  دینک ! هاگن  تاراما  نیمه  هب  امـش  رـضاح  لاح  رد 
؟ ارچ .دـنزاس  یم  مجاـهم  لوغ  کـی  تاراـما  يارب  ناریا  زا  دـننک و  یم  رطخ  ياـقلا  بترم  تسین ، مه  هلمح  رکف  رد  دروآ و  یمن 

.دنراد هگن  دوخ  یمئاد  هطلس  تحت  ار  اهنآ  یگنهرف ، یسایس و  رظن  زا  مه  يداصتقا و  رظن  زا  مه  هکنیا  يارب 

؟ تشحو ياقلا  س :

، هدـش پاچ  اـکیرمآ  رد  هک  ییاـهباتک  رد  تسا ، هدـش  لاـمعا  تسایـس ، نیا  هشیمه  مه  يوروش  دروم  رد  تشحو ، ياـقلا  هلب ، ج :
یبلاـج رایـسب  باـتک  .تسا  هدرک  نآ  پاـچ  هیهت و  هب  مادـقا  اـکیرمآ ، هجراـخ  روـما  ترازو  روتـسد  هب  رفن  کـی  هک  تسا  یباـتک 

هچ تسین  مولعم  هک  ، ناـجیابرذآ هعقاو  دروم  رد  زجب  يوروش ، هک  دـنک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  باـتک  نیا  رد  هدنـسیون   (1)، تسا
.تسا هدوبن  مه  ناریا  تفن  ناهاوخ  یتح  هتشادن و  ناریا  هب  یضرا  رظن  زواجت و  لایخ  هاگ  چیه  تشاد ، یفده  ّتلع و 

.دشاب راک  رـسرب  دشاب ، هتـشاد  يوروش  اب  يداع  هناتـسود و  طباور  هک  یتلود  کی  ناریا ، رد  هک  دوب  نیا  راتـساوخ  هشیمه  يوروش 
ردـق نآ  تشاد  يوروش  هک  یمیظع  عباـنم  اـب  هسیاـقم  رد  دروآ ، تسد  هب  ناریا  رد  تسناوت  یم  یماـظن  رظن  زا  هک  یعفاـنم  هک  ارچ 

(2) .تشاذگ یمن  يوروش  داصتقا  رب  يریثأت  نآ  دوبن  دوب و  هک ، دوب  زیچان 

یناـهج گـنج  ناریا ، هب  شا  یماـظن  زواـجت  هک  دراد  شزرا  مسیلاـیرپما  يارب  ردـق  نآ  ناریا ، هک  تـسناد  یم  یبوـخ  هـب  يوروـش 
زا مسیلایرپما ، اّما  .دـنک  لّـمحت  ار  يرگید  ریگ  ملاـع  گـنج  اـت  تشادـن  ار  نآ  ناوت  يوروش  دروآ و  دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  يرگید 

درک تسرد  ار  ولول »  » نامه يوروش 

.ناریا ناجیابرذآ  يوروش و  داحتا  نامسین ، .ب  دیوید .  - 1
اب هسیاقم  لباق  هتبلا  هک  یتسینومک  تموکح  يرازت و  میژر  يوهام  توافت  زا  هتشذگ  .تسین  نیا  ناریا ، مدرم  تیرثکا  رظن  هتبلا  - 2
هب ياـچنامکرت ، ناتـسلگ و  ياـهدادرارق  زین  هتـشذگ و  ياـهیرگزواجت  زا  هـک  یخلت  ینهذ  هقباـس  هـب  رظن  ناریا ، مدرم  دنتـسین  مـه 
هب مه  يرو  هشیپ  نایرج  هتبلا  دنتـسناد ، یم  هوقلاب  رطخ  کی  ار  نآ  هدوب و  كانمیب  دوخ  یلامـش  هیاسمه  زا  هشیمه  دـنراد ، راگدای 

.دوب نینچ  مه  ناتسلگنا  زا  هشیمه  هک  روطنامه  .دیشخب  رارمتسا  یمیب ، سرت و  نینچ 
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ار يدازآ  تضهن  یّلم و  ههبج  لثم  یّلم ، رصانع  یتح  هکلب  دروآرد ، دایقنا  هب  ار  ناریا  رد  شا  هدرپسرـس  تسود  طقف  هن  هکنآ  يارب 
.تسا مسینومک  رطخ  رطخ ، هک  دناسرتب  مه 

يالاب رد  اجنیا ، رطخ  درادن ، يرطخ  ام  يارب  تسام ، زا  رترود  گنسرف  رازه  اکیرمآ  اقآ ، تفگ : یم  ردص  ینب  هک  تسا  نامدای  ام ،
اکیرمآ ارچ  درک ، یم  لابند  ار  یتسایـس  هچ  ردص  ینب  میناد  یم  ام  الاح  دعلبب ، ار  ناریا  دـهاوخ  یم  یـساسا  رطخ  نیا  .تسا  ام  رس 

رظن هکنیا  يارب  دنک ؟ یم  حرطم  يروف  گرزب و  رطخ  ناونع  هب  ار  يوروش  دراپس و  یم  هیـسن  هب  ماما  لوق  هب  دنک و  یم  شومارف  ار 
یم لابند  تسایـس  نیمه  اج ، همه  رد  .دننکن  هجوت  نآ  هب  دـننک و  شومارف  ار  یلـصا  رطخ  ات  دـنادرگرب  يرگید  تمـس  هب  ار  مدرم 

، ناویاـت یبوـنج ، هرک  نتـشاد  هـگن  عـیطم  يارب  هـچ ؟ يارب  دـننک ، یم  حرطم  ار  نـیچ  قـلخ  يروـهمج  رطخ  رود ، قرـش  رد  .دوـش 
.یماظن يداصتقا و  یسایس ، ظاحل  زا  مه  یگنهرف و  ظاحل  زا  مه  تسا ، ایند  ياج  همه  رد  اکیرمآ ، ياهدرگش  اهنیا  ...و  روپاگنس 

اکیرمآ و يارب  يوروش ، اب  ناریا  یگیاسمه  ّتیمها  ، امـش رظن  هب  میدرگرب ، دادرم  هب 28  تسا  رتهب  تاحیضوت  نیا  زا  دعب  الاح  س :
؟ دوب دح  هچ  ات  ههد 30 ، زاغآ  ياه  لاس  نامه  رد  ناریا  رد  نآ  تسایس  لامعا 

همه رد  هک  دـنراد  یمومع  ياه  هویـش  هتـشر  کی  يرامعتـسا ، ياـه  تسایـس  مریذـپ ، یم  مه  نم  دـیتفگ و  امـش  هک  روطناـمه  ج :
.تسا هطلس  تحت  ياهروشک  رب  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، هطلـس  يرارقرب  نآ ، نیرت  یلـصا  دوش و  یم  هتفرگ  راک  هب  اهروشک 

يرامعتـسا تسایـس  دوش و  یم  رهاظ  نیعم ، یناکم  ینامز و  طیارـش  رد  هک  تسا  شیوخ  صاخ  ياهیگژیو  ياراد  يروشک  ره  اّما 
.دنک میظنت  اه ، یگژیو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  دوخ  یمومع  فادها  اه و  هویش  دوش  یم  روبجم 

نوگانوگ طیارش  رد  زاب  رامعتسا  یمومع  ياه  فده  روشک و  کی  یناکم  ینامز و  ياه  یگژیو  ینعی  شخب ، ود  نیا  ریثأت  تبـسن 
هب پچ  راکفا  دشر  ات 1332 ، ياه 1320  لاس  رد  ام و  روشک  رد  .یّمود  ریثأت  هاگ  تسا و  رت  نیگنس  یلّوا  ریثأت  هاگ  .تسا  توافتم 
رد نامز  نآ  ات  هک  متا  بمب  هب  يوروش  عیرـس  یباـی  تسد  رلتیه و  یگنج  نیـشام  رب  يوروش  شترا  یخیراـت  يزوریپ  زا  سپ  هژیو 

دوب و هدش  زوریپ  مه  نیچ  ریبک  بالقنا  هک  حیضوت  نیا  اب  .دوب  هدننک  نارگن  اکیرمآ  تسایس  يارب  دوب ، سیلگنا  اکیرمآ و  راصحنا 
ار اکیرمآ  ناربهر  هرک ، تسکش  دنک  یم  فارتعا  متاک  دراچیر  هک  يدحات  .دربن  یبیـصن  یماکان ، زج  اکیرمآ ، مه ، هرک  گنجرد 

يرامیب هب 
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نتفای و و  يریگ » نج  » لوغشم اکیرمآ ، يانس  رد  یتراک  کم  نویسیمک  درک و  التبم  مسینومک  رطخ  زا  تشحو  دیئوناراپ )  ) یبصع
هب اهنت  ار  متا  بمب  ناقّالخ  هورگ  ربهر  رمیاهنپوا » اکیرمآ « رادمان  نادـکیزیف  یتح  دوب و  هدـش  مسینومک  هب  لیامتم  دارفا  يزاسکاپ 

يارب یتسینومک ، تالیامت  ماـهّتا  هب  دوب ، هدرک  يدونـشخان  زاربا  یکازاـکان ، امیـشوریه و  رد  یمتا  بمب  نتخادـنا  زا  هک  ّتلع  نیا 
هدش ناریا  رد  پچ  شبنج  دشر  هب  تبسن  اکیرمآ  ّتیساسح  بجوم  لماوع  هعومجم  نیا  .دندرک  توعد  نویسیمک  هب  ییوگ  خساپ 

.دوب

هدرک هسیاقم  نیچ  اب  ار  ناریا  عضو  نآ  رد  هک  ، شتـسود هب  رواهنزیآ  هماـن  قّدـصم ، رتکد  يزادـنارب  رومأـم  سواـهدوو » » تارطاـخ
، متاک دراچیر  هتشون  ماجنارس  مهدفه و  سلجم  لالحنا  هرابرد  یـسرپ  همه  زا  دعب  رواهنزیآ  هبحاصم  اکیرمآ و  تلود  هینایب  تسا ،
زا هک  ناریا  تفن  هب  یبای  تسد  و  ناریا ، رد  مسینومک  رطخ  اب  هلباقم  نامز  نآ  رد  اکیرمآ  يارب  دـنهد  یم  ناـشن  هک  تسا  يدانـسا 

یپایپ ندروآرد  ادـص  هب  اکیرمآ و  تامادـقا  مامت  .دـنتفرگ  رارق  مه  شوداشود  دوب  نآ  یپ  رد  اـکیرمآ  یـسمش ) زا 1300   ) زابرید
رطاخ نیمه  هب  .دنک  فرحنم  فوطعم و  يرگید  موهوم  رطخ  تمس  هب  یلـصا  رطخ  زا  ار  مدرم  نهذ  هک  دوب  نیا  يارب  رطخ ، گنز 

: دسیون یم  شتارطاخ  رد  ًاحیرص  سواهدوو ، مه 

میمصت نیاربانب  .مهد  رارق  شتآ  زا  طولب  ندیشک  نوریب  هلیسو  ار  اه  ییاکیرمآ  مراد  دصق  هکنیا  هب  موش  یکتم  متـساوخ  یمن  نم  »
یم دیدهت  ار  ناریا  مسینومک ، رطخ  هک  منک  هیکت  هتکن  نیارب  تسا  تفن  رب  طلـست  ندنادرگزاب  مدصق  میوگب  هکنیا  ياج  هب  متفرگ 

رد تسناوت  یمن  قّدصم  مه  زاب  دش ، یم  نکمم  قّدصم ، اب  هرکاذم  قیرط  زا  تفن  هلئسم  رگا  یتح  هک  دوب  نیا  مه  ملالدتـسا  .دنک 
(1)« .دش یم  رانکرب  دیاب  اذل  دنک و  تمواقم  يوروش  تیامح  اب  هدوت  بزح  ياتدوک  ربارب 

هلاس خـیرات 60  هرابرد  هک  ییاه  لیلحت  رد  ًالک  دوش و  یم  اضردـمحم  تموکح  يولهپ و  رـصع  هراـبرد  هک  یئاـه  لـیلحت  رد  س :
هاگن عوضوم  هب  يا  هچیرد  زا  مادک  ره  دوش و  یم  هدـید  اه  نز  ملق  نیب  رد  يداضتم  ياه  شرگن  تافالتخا و  دوش ، یم  هئارا  ریخا 

یهورگ .دنناد  یم  یّلمدض  روتاتکید و  ردلق و  ار  وا  یعمج ، .دنناد  یم  رازگتمدخ  مداخ و  یّلم ، ار  ناخاضر  يا ، هتـسد  .دـننک  یم 
مسیلانویسان هلاس و  خیرات 2500  هدننک  هدنز  نیون و  ناریا  راذگناینب  ار  وا 

.همکچ تایلمع  سواهدوو ، - 1
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هچنآ .تسا  هتـشاد  ییاه  ییآراک  رنه و  زین  شدوخ  هک  دنناد  یم  سیلگنا  هتـشامگ  ار  وا  یـشخب  .دـننک  یم  ریوصت  لیبق ، نیا  زا  و 
تردق اب  ینوسام  نایرج  کی  هاشاضر ، رـس  تشپ  رد  هک  تسا  نیا  دیآیم  رب  شوشغم ، دح  نیمه  رد  لاح  كرادم ، دانـسا و  زا  هک 

پیت هدرپ ، تشپ  اّما  .درک  یم  لمع  نآ  هب  ناخاضر  مه  رهاظ  رد  درک و  یم  هتکید  وا  هب  ار  اه  تسایس  هک  تشاد  دوجو  يرامعتسا 
مـسیلایرپما هب  میقتـسم  هک  دـندوب  یئاهپیت  ...و ، ملع  فرـشالاردص  تمکح و  رغـصا  هداز ، یقت  يوقت ، هللارـصن  یغورف ، لثم  یئاـه 

امـش رظن  دراد  دوجو  مه  یجراخ  ناراگن  خیرات  زا  یـضعب  نیب  رد  یتح  هک  یئاه  يدـنب  میـسقت  نیا  هب  هجوت  اب  الاح  .دـندوب  لصو 
؟ تسیچ

ار اـه  یـضعب  یّلک ، روط  هب  هک  یئاـهزیچ  ناـمه  زا  ریغ  .تسا  دودـحم  یلیخ  متاـعالطا  ناریا ، رد  يرنوساـمارف  ناـیرج  هراـبرد  ج :
یتسیلایرپما ياه  ّتیلاعف  هژیو  ياـه  هخاـش  زا  یکی  يرگ ) یئاـهب  لـثم  ، ) یّلک روط  هب  ینوساـم ، ناـیرج  هک  نیارد  اـّما  ما ، هدـناوخ 

یّمهم رثا  هک  دوبن  يا  هراک  یماما ، فیرش  .دندوبن  يا  هراک  ناشدوخ  دندوب و  ملظ  هلمع  اهنت  ینوسام ، رصانع  .مرادن  دیدرت  تسا ،
.دوب میقتسم  لماع  کی  وا  .دشاب  هتشاد 

رشتنم دانسا  زا  هدافتسا  اب  هک  ناریا  رد  یسارکومد  نارحب  ناونع : اب  هدش  همجرت  نارهت  رد  یباتک  یمیظع ، نیّدلارخف  رتکد  زا  ًاریخا ،
.تسا هداد  هئارا  ات 1332 ، ياه 1320  لاس  نایرج  زا  یبلاج  رایسب  لیلحت  ناتسلگنا ، هجراخ  ترازو  هدش 

مه هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هّتبلا   ) هدش رشتنم  اکیرمآ ، سیلگنا و  هجراخ  ترازو  فرط  زا  هک  دانـسا ، نیمه  زا  يریگ  هرهب  اب 
یم هک  يرگید  دانسا  هب  هجوت  اب  و  دنراد .) یم  هگن  راشتنا  لباق  ریغ  شخب  رد  ار  دانـسا  نیرتهب  زا  ینّیعم  رادقم  يآ 6 ، ما  مه  ایس و 
لاس عیاقو 60  هرابرد  یبلاج  رایسب  هعومجم  ناوت  یم  درک ، يروآ  عمج  ناریا ، هجراخ  ترازو  دانسا  یّلم و  دانسا  هعومجم  زا  ناوت 

، رگید ّمهم  راـک  .دوـب  دـهاوخ  یـشزرا  رپ  عـبنم  ارگ ، عـقاو  ناـسیون  خـیرات  يارب  هک  درک  هیهت  اـت 1357 ) زا 1298   ) ناریا هتـشذگ 
هتشاد طلست  مه  یسیلگنا  نابز  هب  دیاب  هک  دارفا  نیا  شزومآ  دانـسا و  همهزا  يریگ  هرهب  يارب  مزال  دارفا  ندرک  هدامآ  يروآدرگ و 

.تسا هعومجم  هب  دیدج  كرادم  ندرک  هفاضا  دنشاب و 

، هتـشذگ ناشرمع  زا  لاس  یـس  هک  ار  يدانـسا  زا  یـشخب  راب ، کی  لاس  دـنچ  ره  ای  لاس و  ره  سیلگنا ، اکیرمآ و  هجراـخ  ترازو 
، هژیو هدکشهوژپ  کی  سیسأت  دانسا ، نیا  زا  هبناج  همه  يریگ  هرهب  يارب  .تسا  یتّیمها  اب  رایـسب  راک  دوخ ، نیا  دننک و  یم  رـشتنم 

ياراد دنمقالع و  دارفا  اب 
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خـیرات 60 هرابرد  دـناوت  یم  تسا ، ینغ  هزادـنا  یب  هک  دانـسا  نیا  زا  نتفرگ  هرهب  اب  هدکـشهوژپ  نیا  .تسا  يرورـض  یفاک  ییاناوت 
.دهدب لیوحت  هعماج  هب  تسا ، هدشن  رشتنم  لاح  هب  ات  هک  ار  يا  هزات  بلاطم  روشک ، هتشذگ  هلاس 

.دیا هدیدن  ار  اهنآ  امش  ًالامتحا  منک ، یم  رکف  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یکچوک  مادقا  دروم ، ود  رد  هتبلا  س :

اهنآ زا  یـضعب  تسا و  هدـش  پاچ  يدانـسا  باتک ، هلاقم و  تروص  هب  .تسا  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  راـشتنا  دروم  کـی 
مه تیطورشم  هرابرد  زین  راجاق و  هرابرد  .دوش  یم  لماش  ار  دلج  هک 3  ینامثع  تلود  ناریا و  طباور  دانسا  لثم  .تسه  مه  لصفم 

.رتشیب مه  یخرب  يدلج و  کی  اه  یضعب  تسا ، هدش  رشتنم  ییاهباتک 

رشتنم نآ  زا  هرامـش  دنچ  لاح ، هب  ات  هدرک و  عورـش  ار  نآ  راشتنا  نافعـضتسم  داینب  هک  تسا  ناریا  رـصاعم  خیرات  هّلجم  مّود ، دروم 
.میتسه هار  لّوا  رد  زونه  اّما  هدش  عورش  راک  .تسا  هدش 

اّما دـشاب  سرتسد  رد  دانـسا  هک  تسا  ّقفوم  مدـق  کی  نیا  .تسین  لیلحت  اّما  تسا  دنـس  همه  اهنیا  دـیتفگ ، امـش  هک  روط  ناـمه  ج :
.تسا دانسا  نیا  لیلحت  هدافتسا و  شراک  متفگ ، هک  يا  هدکشهوژپ 

نودـب نیقّقحم ، يرواد  شیپ  زا  يریگولج  يارب  ای  میهدـب و  هئارا  لیلحت  اب  ار  دانـسا  دـیاب  ام  ایآ  هک  تسا  نیا  مه  ثحب  کـی  س :
؟ دشاب رثؤم  یعامتجا  يریگ  تهج  یسایس و  دشر  رد  ات  لیلحت 

؟ دیسانش یم  ار  قّقحم  مادک  امش  میرادن ، دنکب  ار  راک  نیا  هک  یقّقحم  ار ، یناقّقحم  نینچ  میرادن  ج :

.تسا شرازگ  طقف  هک  هدمآرد  ات 1329  ياه 1324  لاس  هلصاف  رد  ینابرهش  دانسا  هرابرد  باتک  دلج  ود  نآلا  ًالثم  س :

؟ نیققحم مادک  دنسیونب ، لیلحت  اه  نیا  هرابرد  دنیایب و  نیققحم  هک  دییوگ  یم  امش  بوخ ، ج :

بش و نان  لابند  هب  دینیب ، یم  هک  ار  یـسک  ره  نآلا  .میرادن  دورب ، لئاسم  نیا  لابند  طقف  دشاب و  هدش  نیمأت  شیگدـنز  هک  یقّقحم 
.تسا دوخ  زور 

نیمه زا  تسا و  خیرات  نیمه  سیردت  اهنآ  لغش  هک  يدیتاسا  زین  میراد و  وجشناد  يا  هدع  ام  رگید ، فرط  زا  اّما  تسرد ، نیا  س :
یملع و زکارم  دننک ، یم  شاعم  رارما  هار ،
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.تسا هدش  ادیپ  ییاه  هعیلط  منک  یم  رکف  نم  دنتسه ، هلحرم  نیا  هب  دورو  لاح  رد  مه  ام  یتاقیقحت 

مه دوخ  تامولعم  لیمکت  یتح  ای  قیقحت و  راک  هب  دیاش  یتح  هک  دنراد  يراتفرگ  ردق  نیا  دیتفگ  امش  هک  ار  ییاههورگ  نیمه  ج :
مناخ يروصنم و  رتکد  ياقآ  روشک ، شزرا  اب  نادنمـشناد  زا  نت  هس  تکرـش  اب  یتاقیقحت  درگزیم  کـی  شیپ  يدـنچ  .دنـسر  یمن 

يژوـلونکتویب ّصـصختم  فیرـش و  هاگـشناد  نارهت ، هاگـشناد  داتـسا  بیترت  هب  دارفا  نیا  دـش ، شخپ  نوـیزیولت  زا  یمظعم ، رتـکد 
یم ناشن  دوب و  روآدرد  ًاعقاو  هک  دنتشاد  ناریا  رد  ملع  عضو  هرابرد  يا  هدنزرا  رایسب  رایـسب  يوگ  تفگ و  نادنمـشناد  نیا  دندوب ،

دوجوم تاناکما  هجیتن  رد  .دودحم  دح  هچ  ات  ام  تاناکما  تسا و  ایند  زا  رت  بقع  ردقچ  ناریا ، رد  یملع  تاقیقحت  عضو  هک  دـهد 
.تسا هدنام  هدافتسا  الب  ًالماک  رگید ، تاناکما  نتشادن  رطاخب 

لیدبت يرارکت  راک  کی  هب  ناشراک  هاگشناد ، ناداتـسا  زا  يدایز  هدع  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیمه  رد  دوب ، یبلاج  رایـسب  ثحب 
.تسا يدربراک  لاس  هس  طقف  هاگـشناد ، داتـسا  کی  تامولعم  اه ، هتـشر  زا  یـضعب  رد  هک  دش  حرطم  .یلیمکت  راک  هن  تسا و  هدش 

دیدج ون و  بلطم  ردق  نآ  تّدم ، نیا  زا  دعب  هک  ارچ  .لاس   5 رگید ، ياه  هتشر  یضعب  رد  لاس و  هس  یسدنهم ، لثم  ییاه  هتشر  رد 
تاناکما ام  دیتاسا  رثکا  .دراد  يدـج  دوبمک  شیپ  لاس  ای 5  ياه 3  هتـسناد  هک  هدرک  ادیپ  لماکت  ملع  هدش و  حرطم  هتـشر  نآ  رد 

.دنرادن رایتخا  رد  ار  دیدج  ملع  اب  ییوسمه 

راک نیا  هّیحور  اه  یـضعب  .ددرگ  یمنرب  تاناکما  دوبمک  هب  لاکـشا  همه  اّما  .منک  راکنا  ار  لیاسم  نیا  مهاوخ  یمن  نم  دینیبب ، س :
.دنروط نیمه  مه  ام  ناکشزپ  .دنرادن  ار 

رالد 400 اب  یتح  دـنکب ، هیهت  یـسیلگنا  دـیدج  ياه  باتک  هک  ار  نآ  ناکما  مه  دراد و  یبوخ  یلام  عضو  مه  کشزپ ، کـی  ًـالثم 
دنهد و یمن  راک  هب  نت  ام  لضافا  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  لاح  ره  هب  .دراد  مه  ار  شتقو  هک  نیا  اب  .دـنک  یمن  ار  راک  نیا  اّما  یناموت ،

.تسا یمهم  هلئسم  نیا ، دنراد ، داقتنا  طقف 

الاح .دنا  هدش  رجات  دنشورف و  یم  دنراد  هک  ار  یشناد  دنا ، هدش  يا  هفرح  ام  ناداتسا  ناکـشزپ و  نیرت ، مهم  زا  يرایـسب  بوخ ، ج :
میوگ یم  نم  هک  تسا  نیا  .دـنربب  شیپ  ایند  شناد  اب  ار  دوخ  شناد  دـندنمقالع  هک  دنتـسه  مه  يا  هدـع  اّما  .دـش  هک  یتمیق  ره  هب 

.تسا دودحم  تاناکما 

لد دراد و  همادا  ناش  یگدنز  دـنروخ و  یم  هطوغ  دـنراد ، هک  یتاناکما  نامه  نایم  رد  نارگید  تسا ، دودـحم  هورگ  نیا  تاناکما 
كردم ملع و  بیترت ، نیا  هب  .دنهد  یمن  اهراک  نیا  هب 
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هک دنتـسه  یئاهداتـسا  .دوش  یم  نیمأت  مه  ناشیگدنز  تسا و  نیا  ناشراک  اهنیا  .يا  هفرح  ناراکـشزرو  لثم  تسا ، هدـش  يا  هفرح 
داتـسا کی  هنایهام  قوقح  .دننک  نیمأت  ار  ناشیگدنز  دنناوتب  رتهب  ات  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  دـمآرد  هک  دـننک  یم  راک  اج  راهچ  هس ،

.تشاد دودحم  یلیخ  یگدنز  کی  دوش  یم  اهنت  دمآرد ، نیا  اب  یلو  دشاب ، ناموت  رازه  ات 60  دودح 50  رد  نونکا  دیاش  هاگشناد 

داتـسا کی  يا  هنایهام  قوقح  زا  شیب  ناموت  رازه  دـنچ  نونکا  باوخ  قاطا  ود  اب  ناـمتراپآ  کـی  هیارک  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
یـشزومآ راک  دنچ  دیاب  نادنزرف و ...  ای  دنزرف  شزومآ  هناخ ، ناماس  كاشوپ ، كاروخ ، نیمأت  يارب  ناداتـسا  نیا  تسا ، هاگـشناد 

.دننک ادیپ  دوخ  ياه  هتسناد  شرتسگ  يارب  یتقو  دنناوت  یم  اجک  یناداتسا  نینچ  دننکب و  مه  رگید 

زا یشخب  دنهد  هزاجا  دوخ  هب  دنناوت  یم  دنراد  یفاک  دمآرد  ای  یلام و  ناکما  هک  یناسدنهم  ناکشزپ و  ناداتسا ، زا  یئانثتـسا  دارفا 
.دنریگ راک  هب  دوخ  ياه  هتسناد  ندرب  الاب  يارب  ار  لاس 

لوا و هجرد  کشزپ  تفرگ و  یم  یـصخرم  هام  کـی  لاـس  ره  مظنم  روط  هب  هک  متخانـش  یم  ار  یکـشزپ  مدوب ، دازآ  هک  یتقو  نآ 
رد دـیدج  ياـه  هویـش  نتخوـمآ  هعلاـطم و  يارب  طـقف  هکلب  تفر ، یمن  تحارتـسا  هب  یـصخرم ، تّدـم  نیا  رد  وا  .دوـب  بلق  حارج 

دوب يا  هزادنا  هب  مه  شدـمآرد  هتبلا  .درک  یم  راک  گرزب ، ناداتـسا  رظن  ریز  اجنآ  رد  .تفر  یم  اکیرمآ  هب  بلق ، یحاّرج  ياهراک 
هب میراد ، داتـسا  يا  هدـع  ام ، یلو  .ار  شا  هقالع  مه  تشاد و  ار  شناـکما  مه ، شدوخ  ـالاح  دـهدب ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـناوتب  هک 

.دنرادن ار  شناکما  یلو  دنراد  هقالع  هک  دنراد ، راک  رس و  یعامتجا  مولع  رگید  خیرات و  اب  هک  ییاهنآ  صوصخ 

طیارـش رد  هک  دـندقتعم  يا  هّدـع  نآ ، یعامتجا  یگنهرف و  تفاب  هعماـج و  زاـین  زین  ناریا و  هعماـج  رد  دوجوم  ّوج  هب  هجوت  اـب  س :
رد هک  ارچ  .میسر  یم  هجیتن  هب  رتدوز  مینکب ، ار  راک  نیا  رگا  تسا و  ناوج  لسن  هب  رصاعم  لاجر  ندناسانش  مادقا ، نیرتهب  رـضاح ،
یم حرطم  ار  هطورـشم  بالقنا  یتقو  ام  ًالثم  دنا ، هدرک  داجیا  یخیرات  صاخ  نایرج  هک  دندوب  فلتخم  لاجر  دارفا و  ناریا ، خـیرات 

یلعدـمحم تمکح ، رغـصا  یلع  دوادروپ ، افـش ، نیدـلا  عاجـش  لثم  يدارفا  ای  میناد و  یم  حانج  کـی  هدـنیامن  ار  هداز  یقت  مینک ،
رگا ام  هعماج  .تسا  یخیرات  يراگن  عیاقو  زا  رت  مهم  لاجر ، نیا  یفّرعم  هک  تسا  نیا  هدع  نیا  لالدتـسا  .دارفا  نیا  ریاظن  یغورف و 
تسد یعیسو  دید  هب  دنک  یسررب  دقن و  ار  اهنآ  درکلمع  یگنهرف و  یـسایس و  همانراک  رّکفت و  دسانـشب و  بوخ  ار  یـسایس  لاجر 

هکلب .تسین  یفاک  لاجر ، یفّرعم  هک  دننک  یم  حرطم  ار  لالدتسا  نیا  مه  يا  هدع  رّکفت ، زرط  نیا  لباقم  رد  .درک  دهاوخ  ادیپ 
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.تسا نآ  ياه  فعض  توق و  ای  نآ و  تالّوحت  ریس  تیقّفوم و  رگنایب  دوخ ، یخیرات ، عیاقو  درک و  يراگن  عیاقو  دیاب 

راک کیـسالک  ثحب  يروئت و  ثحب  کی  ناونع  هب  خـیرات ، عوضوم  هرابرد  دـیاب  دـنیوگ : یم  هک  دنتـسه  یناـسک  مه ، مّوس  هتـسد 
ار نآ  میهدب و  هئارا  ار  خیرات  میئایب  مه  دعب  تفرگ و ...  تروص  روط  هچ  یخیرات  عیاقو  تسیچ ؟ خیرات  میئوگب  میئایب  ینعی ، .درک 

؟ تسا تسرد  مادک  ناترظن  هب  قوف ، نایرج  هس  رظن  یسررب  خیرات و  بتک  رد  امش  هعلاطم  هب  هجوت  اب  .مینک  لیلحت 

اب اه  تیـصخش  طابترا  اهدادـیور و  یعامتجا  عاضوا  ینعی ، .تسا  دـنمدوس  دـیفم و  نایرج  هس  نیا  زا  بیکرت  کی  نم ، رظن  هب  ج :
لثم مینک ، ادج  هک  ار  اهنیا  زا  مادک  ره  .دشاب  خیرات  دـناوت  یم  مه  اب  همه  همه و  اه ، تیـصخش  نیا  تایـصوصخ  اهدادـیور و  نیا 

هـس نیا  .میهد  ناشن  مدرم  هب  لـماک  ناـسنا  ناونع  هب  ار  وا  دـعب  میربب و  مه  ار  شیاـپ  تسد و  میربب و  ار  یکی  ندرگ  هک  تسا  نیا 
عاضوا ینعی ، دـیبایرد ، لماوع  نیا  هعومجم  رد  ار  نارود  کی  خـیرات  دـیاب  امـش  دـنهد ، یم  ناـشن  ار  خـیرات  مه  اـب  هک  تسا  هبنج 

نیا يور  دینیبب  دعب ، .امـش  راک  هیاپ  دوشب  نیا  هدرک و  یم  حرطم  یلئاسم  هچ  هدوب و  هچ  نارود  نیا  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ،
کی دوش  یم  بیکرت  نیا  .دـنا  هتـشاد  رثؤم  شقن  تانایرج  نیا  رد  يرـصانع  هچ  هک ، نیا  موس  .دـمآ و  دوجوب  یتانایرج  هچ  هیاـپ ،

.دوش یم  اپ  تسد و  یب  ای  رس  نودب  ندب ، دینک ، فذح  ار  لماوع  نیا  زا  مادک  ره  .یملع  بیکرت 

ار تیصخش  شقن  دنشوک  یم  هک  یناسک  هب  حلص » گنج و   » دوخ گرزب  باتک  رد  سور  رادمان  هدنسیون  رکفتم و  يوتسلوت  نوئل 
: دیوگ یم  نینچ  دننک  هتسجرب  لماوع  رگید  هب  تبسن  اهدادیور  دنور  رد 

یم دوجو  هب  ار  خـیرات  ياهدادـیور  همه  نانامرهق  نآ  رد  هک  دـنا  هدراذـگ  یقاب  يا  هنومن  ياه  هدورـس  اـم  يارب  نهک  ناگدـنیارس 
(1) .تسا انعم  یب  یسیون  خیرات  هنوگ  نآ  ام ، نارود  يارب  هک  میربب  یپ  تیعقاو  نیا  هب  میرادن  ار  نآ  ناوت  زونه  ام  دنروآ و 

؟ دراد یئاهررض  هچ  اهنآ  کیکفت  الاح  س :

زا یشخب  .دهد  یمن  ناشن  لماک  روط  هب  ار  نایرج  .تسا  صقان  هک  تسا  نیا  شررض  ج :

ص 841. لصف 19 ، مهد ، باتک  یسیلگنا  همجرت  حلص ، گنج و  يوتسلوت ، نوئل  - 1
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بالقنا زا  يزیچ  هچ  هدـننک  نییعت  یفرعم ، نیا  هدوب ، هراک  هچ  مدآ  نیا  هک  دـینک  یفرعم  ار  هداز  یقت  امـش  .دـهد  یم  ناشن  ار  لک 
؟ دوب هدننک  نییعت  تیطورشم  بالقنا  رد  هداز ، یقت  شقن  ایآ  تسا ؟ هطورشم 

؟ دنا هتشاد  ار  یلصا  شقن  هک  اهنآ  هچ ؟ دنا  هدوب  هدننک  نییعت  هک  ییاهنآ  اما  هن ، هداز  یقت  س :

بالقنا ّتیمها  زا  هک  ینامز  ات  تسا  هتشادن  هدننک  نییعت  شقن  تیطورشم  بالقنا  رد  يدرف  چیه  .تسا  یقاب  لاکشا  مه  زاب  هن ، ج :
رب ناهج و  رد  هکلب  ناریا ، رد  اهنت  هن  بالقنا  نیا  رثا  .تسا  یقاب  لکشم  میشاب ، هتشادن  یلک  یبایزرا  رصاعم ، خیرات  رد  ّتیطورـشم 

یسررب ياج  هب  رگا  .دوب  لئاق  ناریا ، تیطورـشم  بالقنا  يارب  يا  هداعلا  قوف  شزرا  نینل ، .تسا  هدوبن  مک  هرمعتـسم ، همین  مدرم و 
مامت بیکرت  .میرب  یمن  ییاج  هب  هار  یئابطابط ، ياقآ  ای  مینک و  تبحص  یناهبهب  ياقآ  شقن  ّتیـصخش و  هرابرد  بالقنا ، يا  هشیر 
شقن نوگانوگ ، بازحا  اه و  هتـسد  اههورگ و  نارهت ، نالیگ و  ناجیابرذآ ، مدرم  ياهتـساوخ  یهاشداپ ، هماکدوخ  ماظن  تاـنایرج 

، تسا مهم  رایـسب  هلأسم  یملع  لیلحت  .تسا  بالقنا  هرهچ  هدـننک  نشور  هک  تسا  لماوع  نیا  مامت  یـسررب  هصـالخ  مسیلاـیرپما و 
یتّدم هک  يرازت  هیـسور  رد  بالقنا 1905  اب  نآ  طابترا  بالقنا ، زورب  رد  ناریا  هعماج  یگنهرف  یـسایس ، يداـصتقا ، عاـضوا  ریثأـت 

رد هّیـسور  مسیرازت  شقن  بالقنا ، يریگولج  راهم و  يارب  ناتـسلگنا  شالت  .تسویپ  عوقو  هب  هیـسور  رد  هطورـشم  ثداوح  زا  لـبق 
خیرات دنوشن ، نایب  رگا  هک  دنتسه  یلیاسم  همه ، همه و  هتسباو ، رصانع  شقن  تیطورـشم و  تضهن  تسکـش  یـشالت و  يارب  شالت 

.متسین قفاوم  یخیرات  لماوع  ندرک  هکت  هکت  اب  هجو ، چیه  هب  نم ، .دریگ  یمن  لکش  تضهن  یقیقح 

.تسا يا  هفرح  ناسیون  خیرات  ای  خرّوم و  نادقف  میراد ، مه  زونه  هتشاد و  رصاعم  خیرات  رد  ام  هک  یتالکشم  زا  یکی  س :

حرطم ام  ناسیون  خـیرات  ناونع  هب  هک  یناسک  اذـل  یبرغ  ای  هدوب  یقرـش  نیقرـشتسم  ریثأت  تحت  ای  ام  يراگن  خـیرات  لـیلد ، نیمه  هب 
زا ياه  بلاق  رد  دارفا  نیا  رثکا  .دنا  هتـشادن  ار  یخیرات  ثداوح  خیرات و  اب  لقتـسم  دروخرب  تماهـش  تأرج و  مادک  چـیه  دـندوب ،

، ناشدوخ یعامتجا  ياه  ّتیعقوم  هب  دنتـسناوتن  اـم  ناـخرّوم  هک  تسا  نیمه  دـنا و  هدز  تسد  يراـگن  خـیرات  هب  هدـش ، نییعت  شیپ 
؟ تسیچ امش  رظن  نآ ، لاثما  فناویا و  ریثأت  تحت  یخرب  دنا و  هدوب  نوارب  دراودا  ریثأت  تحت  يا  هدع  ًالثم  .دنشاب  هتشاد  فارشا 
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خیرات نانیچ  هشوخ  هیقب ، .میا  هتشادن  یعقاو  خّروم  يورسک ، دمحا  زا  ریغ  هتـشذگ ، لاس  لوط 60  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  ج :
عمج دـنتفرگ و  ار  یبلاطم  یجراخ ، ناخّروم  زا  ای  دـنا و  هدز  تسد  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  یتاعالطا  يروآ  عمج  هب  دـنا و  هدوب 

ار ناجیابرذآ  هلاس  هدجیه  خیرات  هطورـشم و  خـیرات  هک  تسا  يورـسک  دـمحا  هداد ، تروص  لقتـسم  راک  هک  یـسک  اهنت  .دـندرک 
ياه يا  هدوت  مه  تاقوا  یهاگ  ای  یبرغ و  نیقرشتسم  زا  ای  هک  خیرات  نانیچ  هشوخ  دارفا  هیقب  دنتسه ، یشزرا  اب  راثآ  ًادج  هک  هتشون 
ناـمز زا  هژیو  هب  هطورـشم و  زا  دـعب  نارود  ینعی  ناریا ، رـصاعم  خـیرات  هراـبرد  نم  هدـیقع  هب  .دـنا  هتفرگ  يوروـش  ناـخّروم  زا  اـم 
میژر یخرب  .تسا  تسردان  یّلک  هب  یهاگ  هک  دنراد  ییاه  يریگ  تهج  مه  يوروش  ناسیون  خـیرات  بالقنا ، ات  ناخاضر  ياتدوک 
ناونع هب  یضرا  تاحالصا  زا  مه  رگید  یـضعب  دندرک ، موکحم  ار  یـضرا  تاحالـصا  اه  یـضعب  دنا ، هدرک  موکحم  ار  اضردّمحم 

يداصتقا و طـباور  زور و  تابـسانم  ریثأـت  تحت  هک  لـیبق ، نیا  زا  یلیاـسم  دـندرک و  تیاـمح  یبـالقنا ، کـیتارکمد و  یتاحالـصا 
.تسا هتشاد  رارق  ناریا ، اب  يوروش  تلود  یسایس 

قرـشتسم و هچرگ  بلغا ، هک  دنتـسه  یبرغ  ياهروشک  زا  یجراـخ ، ناـسیون  خـیرات  رثکا  هک  میریگب  رظن  رد  رگا  صوصخ  هب  س :
هک نوارب  دراودا  ًالثم  .دـنا  هتـشاد  مه  یتاعالطا  یـسوساج و  ياه  تیرومأم  ناریا ، دروم  رد  قیقحت  رانک  رد  اّما  دـندوب  سانـشناریا 

همه هک  متاک و ...  دراچیر  سکیاس ، یـسرپرس  لارنژ  ای  نوتبمل  مناخ  ای  .درک  تسرد  یتالیکـشت  اجنیا  رد  دوب ، نوسامارف  شدوخ 
زا یلیاسم  فارحنا و  ینهذ و  هنیمز  شیپ  ای  ًالامتحا  یهاگآ و  حالس  اب  اّما ، دنا  هتشون  مه  یـشزرااب  راثآ  هکنیا  نمـض  اه ، مدآ  نیا 

؟ تسین روط  نیا  .دنا  هدوبن  فرط  یب  مه  نادنچ  لیبق ، نیا 

نیا رگید  هتخادرپ و  ءاقلا  فارحنا و  هب  نتم ، رد  سیون  خیرات  هکنیا  یکی  داد ، رارق  یسررب  دروم  لکـش  هب 2  دیاب  ار  هلئسم  نیا  ج :
وا ملق  رد  یشقن  هک  هتشاد  مه  يرگید  تیرومأم  کی  یخیرات ، یسررب  رانک  رد  اّما  هتشون  تسرد  هتشون  هک  ار  هچنآ  هدنـسیون ، هک 

.تسا هتشادن 

يرگید هفیظو  لاح  نیع  رد  مناخ ، نیا  اّما  .تسا  یبوخ  راک  هک  هتشون  ریاشع  هرابرد  یبلاج  رایـسب  یقیقحت  راک  نوتبمل ، مناخ  ًالثم 
.تسه مه  يداوساب  مدآ  وا  .دوب  مه  ناتسلگنا  يآ 6 ) ما   ) یسوساج نامزاس  رومأم  ینعی  هتشاد ، مه 

.دشاب يآ 6 ) ما   ) نارواشم زا  یکی  وناب ، نیا  دیاش  مه  رضاح  لاح  رد  .دوش  یم  دروفسکآ  هاگشناد  داتسا  هک  تسین  تهج  یب 
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هب موکحم  اـه  یناریا  رگید ، ناـبز  هب  دـننک ، یم  رارکت  ار  خـیرات  تاهابتـشا  دـنرادن و  یخیراـت  هظفاـح  اـه  یناریا  دـنیوگ  یم  س :
قادـصم بلطم  نیا  مه  ام  نارکفنـشور  صاوخ و  دروم  رد  یتح  .تسین  هار  غارچ  هنیئآ و  ناشیارب  خـیرات  دنتـسه و  رّرکم  تسکش 

.دراد

مدرم .تسا  يا  هنانیب  عقاو  ریغ  میمعت  بلطم  نیا  نمرظن ، هب  میهدـب ؟ تبـسن  ناـیناریا  هب  ارنآ  اـم  هک  تسا  یگژیو  کـی  نیا  اـیآ  ج :
زا طـقف  دـنراد و  راـک  رـس و  خـیرات  اـب  مـک  یلیخ  ناشتالیـصحت ، نازیم  ندوـب  نیئاـپ  لـیلد  هـب  ناـشکتمحز ، نارگراـک و  يداـع ،

نیا هقالع  .دنراد  راک  رـس و  خیرات  اب  یمک  مه  ام  ياه  هدرکلیـصحت  اّما  .دنعلطم  دنتـشاد  روضح  نآ  رد  ناشدوخ  هک  ییاهدادیور 
رد دوش  یمن  هدـید  خـیرات ، سرد  ّتیمها  خـیرات و  هب  هقالع  نیا  اـم ، یـشزومآ  ماـظن  رد  یتح  .تسا  زیچاـن  رایـسب  خـیرات ، هب  رـشق 

؟ هن ای  تسه  ام  یشزومآ  ماظن  رد  يدنمقالع  نیا  ایآ  مناد ، یمن  نم  .تسین  مه  الاح  دوبن و  هتشذگ 

.تسین یفاک  ًاعطق  اّما  دوش ، یم  حرطم  لفاحم  رد  ای  اه و  هناسر  رد  یلیاسم  هچرگ  .منک  یمن  روصت  س :

ياهویدار زا  دوش و  علطم  زیچ  همه  زا  ات  درادن  مه  یعیـسو  تاناکما  تسا و  دودـحم  هک  يا  هعماج  دـشابن ، یتیبرت  نینچ  یتقو  ج :
تفگ دوش  یمن  نیمه  رطاخ  هب  .دروآ  یمن  تسد  هب  خیرات  هب  تبسن  یتسرد  تخانش  زگره  دونش ؛ یم  فیرحت  ّبلقت و  مه  هناگیب 

، اپورا رد  دـینک  یم  لایخ  امـش  .دـناروط  نیمه  ایند  مدرم  همه  .تسا  هقالع  یب  خـیرات  هب  ای  دراد و  یخیراـت  یـشومارف  اـم  ّتلم  هک 
اب یتسیاب  هک  يرـشق  نآ  .دنـشیدنا  یم  ناشدوخ  هّرمزور  یگدنز  هب  مدرم  تیرثکا  دـنهد ؟ یم  یتیمها  لئاسم  نیا  هب  مدرم  تیرثکا 

تکرش یـسایس  ياه  نایرج  رد  هک  يدارفا  ای  تسا و  اه  هدرک  لیـصحت  نیعم  رـشق  دشاب ، دنمقالع  دشاب  هتـشاد  طابترا  لئاسم  نیا 
بتارم هب  هدرک  لیـصحت  نازیم  هتفر  شیپ  ياهروشک  رد  هتبلا  .ناـیارگ  پچ  هژیو  هب  دـنراد و  هقـالع  نآ  هب  مک  تسد  اـی  و  دـنراد ،
اهروشک نآ  رد  اه  هدـید  هاگـشناد  رامـش  ای  .تسا  لیـصحت  لقادـح  اهروشک  بلغا  رد  هطـسوتم ، تالیـصحت  .تسا  ناریا  زا  رتشیب 

کی ناشیارب  خـیرات ، .دوخ  يداع  یگدـنز  لابند  دنتـسه و  يا  هفرح  متفگ  هک  روطنامه  مه  اـهنآ  رتشیب  .تسا  ناریا  زا  رتشیب  یلیخ 
دوجو یبیجع  روط  هب  یناوخ  باتک  مه  زونه  هیسور  يوروش و  رد  .تسا  مک  هداعلا  قوف  یبرغ  ياپورا  رد  یناوخباتک  .تسا  هلئسم 

ورتم رد  هک  تسا  هتشون  وا  .تسا  هتشون  رفس  نیا  زا  یتارطاخ  هدرک و  هیسور  هب  یترفاسم  ًاریخا  اقآ ، لگ  ریدم  يرباص ، ياقآ  .دراد 
هدشن كرت  تداع  نیا  زونه  هک  دوش  یم  مولعم  .دنتسه  باتک  ای  همانزور  ندناوخ  لوغشم  همه ، مدید  یم  متـسشن ، یم  هک  وکـسم 

یسک ره  .تسا 
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ًامتح دنیـشنب  ورتم  رد  تسا  روبجم  تعاس  کی  ای  تعاس  مین  دور و  یم  يرگید  ياج  هب  يرگید  ياـج  ره  اـی  شراـک  لـحم  زا  هک 
یم یجراخ  ناگدنـسیون  زا  دـینیب  یم  امـش  ًـالومعم  .تسین  یکـشک  دـناوخ  یم  هک  مه  یئاـهباتک  .تسا  ندـناوخ  باـتک  لوغـشم 

ناور  » و فتـسیرک » ناژ  هدنـسیون «  نالور » نمور  ، » يوسنارف رادـمان  هدنـسیون  هک  تسه  مدای  یبلاـج  رایـسب  هنومن  کـی  .دـنناوخ 
تفایرد يا  همان  يربیـس  رد  يا  هناخراک  نارگراک  زا  يزور ، نم  هک  دیوگ  یم  نووهتب ،»  » و يدناگ »  » یگدـنز حرـش  »(1) و  هتفیش
.تسین رتشیب  ام  هناخراک  هناخباتک  رد  هرامش  هدراهچ  طقف  امش ، هتفیـش  ناج  باتک  زا  نالور ، نمور  قیفر  : » دندوب هتـشون  هک  مدرک 

تلود هب  امـش  مینک  یم  شهاوخ  ام  .دـسرب  ام  هب  تبون  هک  دـشک  یم  لوط  اـههام  دنتـسه ، نآ  ندـناوخ  هب  دـنمقالع  همه ، نوچ  و 
« .دنتسرفب ام  هناخراک  هب  ار  باتک  نیا  زا  دلج  هک 10 15  دینکب  هیصوت  يوروش 

هخـسن رازه  دـصراهچ  ات  رازه  تسیود  رد  ًالومعم  اه  باتک  يوروش ، رد  .دوب  دایز  دـح  نیا  ات  يوروش  رد  باتک  هب  يدـنم  هقـالع 
 » راثآ زا  ًالثم  یسور ، ناگدنـسیون  یجراخ و  گرزب  ناگدنـسیون  زا  یئاه  همجرت  .راب  دنچ  هکلب  رابکی  هن  مهنآ  دندش و  یم  پاچ 

باتک يوتسلوت و  یسکلا  هتشون  اه » جنر  زا  يراذگ   » دننام یئاه  باتک  .تسا  هدش  پاچ  هخسن  نویلیم  دنچ  دیاش  يوتسلوت ،» نوئل 
زا نیا  تسا و  رت  نیئاـپ  هداـعلا  قوف  یبرغ ، ياـپورا  رد  یناوخباـتک  نازیم  یلو  .دـنا  هلمج  نیمه  زا  فوـخولوش ، هتـشون  مارآ » نُد  »

.دوش یم  هدید  هدش  پاچ  ياه  هخسن  رامش 

���

ماوق تارکومد  بزح  ناریا و  بزح  هرابرد  امـش  رظن  میزادرپب ، ياه 24 و 25  لاس  لئاسم  هرابرد  یبلاطم  هب  مه  زاب  تسین  دـب  س :
؟ تسیچ هدوت  بزح  اب  ناش  فالتخا  و 

تشاد یبزح  مه  یباجنس  رتکد  بزح ، نیا  زا  يادج  .هاگشناد  دیتاسا  نیسدنهم ، نارکفنـشور ، زا  دوب  یعمج  ناریا ، بزح  هلب ، ج :
اهدـعب دنتـشاد  رارق  نایرج  نیا  سأر  رد  یباجنـس  رتکد  حـلاص و  راّیهللا  .تسویپ  ناریا  بزح  هب  مه  بزح  نیا  نهیم ، بزح  مان  هب 

هاوخیدازآ ارگ و  یّلم  نارکفنشور  زا  دوب  یعمجم  تشادن ، يا  هژیو  یبزح  تیلاّعف  ناریا  بزح  .دنتسویپ  بزح  نیا  هب  يرگید  دارفا 
.دوب هیبش  نمجنا  عمجم و  کی  هب  رتشیب  دوبن و  بزح  هک  میوگب  تسا  رتهب  و 

، یئاقب رفظم  يوضر و  سدنهم  .دش  لیکشت  رد 1325  ماوق  تارکومد  بزح  .ماوق  بزح  اّما 

.تسا هتفیش  ناج  باتک ، نیا  یسراف  همجرت  - 1
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اب دیـشاپ و  مه  زا  ماوق  بزح  هک  اهدـعب  اـّما  دـندش  باـختنا  هدرک و  تکرـش  تاـباختنا  رد  ناـمرک  زا  ماوق  ياهادـیدناک  ناوـنع  هب 
هرانک تارکومد ، بزح  نویـسکارف  زا  ییاقب ، نآ  زا  سپ  يوضر و  سدنهم  دندش ، جارخا  ماوق  ناراداوه  تیاده ، ورـسخ  ياتدوک 

، ماوق روضح  نارود  رد  اّما  دوب ، هدش  رانکرب  ماوق  نامز ، نیا  رد  .دش  يرابرد  تارکومد ، بزح  اهنآ ، نتفر  نوریب  اب  .دندرک  يریگ 
تـسرد يا  ههبج  ناتـسدرک ، تارکومد  بزح  ناـجیابرذآ و  تارکوـمد  هقرف  قاـفّتا  هب  درک و  فـالتئا  هدوـت  بزح  اـب  ناریا  بزح 

.دوب ماوق  یفالتئا  تلود  نامه  نآ ، لصاح  هک  میدرک 

اـکیرمآ و فـالتئا  یعون  رب  ینبم  دـنهد  یم  هئارا  يا  هدـع  هک  ار  یلیلحت  ناوت  یم  اـیآ  هدوت ، بزح  ماوـق و  فـالتئا  دروـم  رد  س :
؟ تفریذپ ناریا ، رد  يوروش 

تشهبیدرا 1324 تلوزور 2  .دوبن  هدنز  تلوزور  هک  دـمآ  راک  يور  یتقو  ماوق  .تسین  يزیچ  نینچ  میراد ، ام  هک  يدانـسا  رد  ج :
زا دـعب  هامکی  .دـمآ  راک  يور  نمورت  هرود  رد  ماوق  .دیـسر  تردـق  هب  دـعب ، هام  ینعی 10  لاـس  ناـمه  نمهب  رد  ماوق  درک و  توـف 

هیلع نلآ  تسایـس  دـمآ و  ناریا  هب  اـکیرمآ  ریفـس  ناوـنع  هب  دوـب ، يوروشدـض  تسایـس  يرجم  هک  نـلآ  جرج  وا ، يریزو  تـسخن 
.دناد یم  اهـسور  رـس  رب  نتـشاذگ  هالک  يارب  رـصنع  نیرتهب  ار  ماوق  هک  تسا  نلآ  فارگلت  دروم ، نیا  رد  ربتعم  دنـس  .دوب  يوروش 

فارتعا هب  .دـندوب  وا  يرادـمامز  ماوق و  تشگزاب  رادـفرط  همه ، همه و  همکاح ، تئیه  ياضعا  ریاس  هاش و  اکیرمآ ، هدـّحتم  تالایا 
هب يرگید  روشک  طوقـس  عنام  تسناوت  یم  هک  دوب  یـصخش  اـهنت  ًـالامتحا  ناریا و  هنحـص  درم  نیرت  يوق  نیرت و  لاّـعف  ماوق ، نلآ ،

(1) .ددرگ وکسم  نماد 

زا هدنام  یقاب  ماوق  نیا  .دوب  نشور  شتّیهام  دوب ، ریزو  تسخن  هک  لاس 1300  زا  ینعی  .دوب  هدش  هتخانش  میدق ، زا  ماوق  ّتیهام  س :
.دوب ناسارخ  نایرج  دعب  دادرارق 1919 و  دقاع  هلودلا  قوثو  ردارب  راجاق و  رصع 

.دش ریزو  تسخن  لاس 1302  رد  راب  کی  لاس 1300 و  رد  راب  کی  ناـخاضر ، يریزو  تسخن  زا  شیپ  ماوق  تسا ، روج  نیمه  ج :
يریزو تسخن  هرود  نیمه  رد  .درک  راذگاو  لیوا  درادناتسا  ییاکیرمآ  یناپمک  هب  ار  ناریا  لامش  تالایا  تفن  زایتما  لّوا  تبون  رد 

یلو دمآ  ناریا  هب  وپـسلیم  .درک  توعد  ناریا  هب  لاس  يارب 5  ناریا ، يداصتقا  یلام و  تسایس  یتسرپرس  يارب  ار  وپـسلیم  رتکد  شا ،
رد ماوق ، مّود ، راب  .دشن  یلمع  ناتسلگنا ، يوروش و  داحتا  ضارتعا  رطاخ  هب  تفن  زایتما 

ص 100. ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  يدروجال ، بیبح  - 1
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.دش ریزو  تسخن  لاس 1303 

ضارتعا یپ  رد  مه  زاب  هک  درک  راذـگاو  رلکنیـس  ییاکیرمآ  یناـپمک  هب  ار  ناریا  لامـش  تلاـیا  نامه 5  تفن  زاـیتما  وا  مه  راـب  نیا 
بحاص ار  دوخ  هک  ناتـسلگنا  زین  و  دوش ) هتخاس  روبنز  هنال  کی  شا  یبونج  ياـهزرم  رد  تساوخ  یمن  هک   ) يوروش ياـه  تلود 
یغورف هاتوک  ياه  تلود  ناخاضر و  ینوگنرس  زا  سپ  .دیـسرن  ییاج  هب  ماوق  مادقا  نیا  تسناد ، یم  ناریا  یتفن  عبانم  قلطم  رایتخا 

.دش ریزو  تسخن  هرابود  لاس  تسیب  زا  سپ  ماوق  دندوب ، ناتسلگنا  هب  هتسباو  هک  یلیهس  سپس  و 

ییاکیرمآ تفن  ياه  تکرـش  درک و  لابند  ار  ناریا  رد  اکیرمآ  ذوفن  هار  ندرک  راومه  تسایـس  نامه  ًاددجم  ماوق  مه  هرود  نیا  رد 
یلام و روما  یتسرپرس  يارب  لاس  تّدم 5  يارب  ار  وپسلیم  رتکد  ًاددجم  .درک  توعد  ناریا  یلامش  قطانم  تفن  زایتما  نتفرگ  يارب  ار 
يرمرادـناژ و شترا ، یتسرپرـس  يارب  ار  ییاکیرمآ  نارـسفا  سلجم ، بیوصت  نودـب  نآ ، رب  هوـالع  درک و  توعد  ناریا  يداـصتقا 

.درک راک  هب  توعد  ناریا  ینابرهش 

هب دوب  اه  یـسیلگنا  نامرف  هب  شوگ  هک  دـعاس  یلو  دـش  راـنکرب  راـبرد  ناتـسلگنا و  راـشف  ریز  تشاد و  یهاـتوک  رمع  ماوق ، تلود 
یماظن ناراشتسم  مادختسا  وپسلیم و  رتکد  زا  توعد  مه  لامش و  تفن  يراذگاو  مه  ینعی  درک  لابند  ار  عوضوم  هس  ره  اهنآ  نامرف 

هیلع درـس  گنج  زاغآ  اب  ناـمز  مه  و  تلوزور ، نیلکنارف  گرم  زا  دـعب  هاـم  هد  نمهب 1324 ، رد 6  ماوـق  .درک  يریگیپ  ار  اـکیرمآ 
رد اکیرمآ  هاگـشناد  رد  نینهآ » هدرپ  ناونع «  تحت  لیچرچ  ینارنخـس  لابند  هب  یبرغ  ياهروشک  رگید  اکیرمآ و  يوس  زا  يوروش 

ناتسدرک ناجیابرذآ و  رد  يراتخمدوخ  شبنج  بوکرس  وا  تیرومأم  راب  نیا  .دش  ریزو  تسخن  مراهچ  راب  يارب  دنفسا 1324 ،  14
.داد ماجنا  ار  نآ  یتسدرت  تراهم و  اب  هک  دوب  ناریا  زا  دوخ  شترا  ندرب  نوریب  هب  يوروش  داحتا  ندرک  راداو  و 

ار شدنـس  .دوـب  هدرک  هتکید  ار  يزیچ  نینچ  وا  هب  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  داد و  لیکـشت  تـّین  نـیمه  اـب  زین  ار  تارکوـمد  بزح 
: دسیون یم  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  هب  یشرازگ  رد  نتگنشاو  رد  ناتسلگنا  هدنیامن  لیچرونیا ، .مروآ  یم  ناتیارب 

دنک يراکمه  دوخ  یسیلگنا  ياتمه  اب  هک  درک  هیصوت  ناریا  رد  روشک  نیا  ریفس  هب  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  دادرم 1325 ، لیاوا  رد 
دنک زکرمتم  تاحالـصا  يور  ار  دوـخ  شـالت  دروآ و  يور  يوروـش  داـحتا  زجب  يرگید  روـشک  هـب  هـک  دـیامن  قـیوشت  ار  ماوـق  و 

یمادقا نینچ  دیامن ، ینابیتشپ  هدوت  بزح  لباقم  رد  ناریا  رد  لقتسم  بازحا  لیکشت  زا  هک  دنک  هیصوت  ماوق  هب  نینچمه 
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(1) .دشاب کیتارکومد  یسایس  ماظن  کی  داجیا  تهج  رد  یماگ  دناوت  یم 

: ایناتیرب هجراخ  ترازو  هب  ناریا ، رد  ایناتیرب  ریفس  شرازگ  زا  رگید  دنس  کی  کنیا 

تـشاد دیما  دش ، هدیمان  ناجیابرذآ  تارکومد  بزح  لباقم  رد  ناریا  کیتارکومد  بزح  يوحن ، هب  هک  دوخ  بزح  لیکـشت  اب  ماوق 
همانرب اه و  هشیدنا  هک  تسا  یبزح  اهنت  تسا و  نانآ  عفادم  نیئاپ و  تاقبط  نامرهق  هناگی  تسا : یعدـم  هک  هدوت  بزح  هیعاد  اب  هک 
لیکشت روتـسد  ینعی   (2) .تسین هدوت  بزح  همانرب  زا  رتمک  وا  بزح  هماـنرب  دـنک  مـالعا  دـنک و  هلباـقم  دراد ، هناـهاوخ  یقرت  ياـه 

رود اه  يوروش  زا  هک  روتـسد  نیا  دـنداد  اهیئاکیرمآ  مه  ار  ناتـسلگنا  اب  يراکمه  روتـسد  .دـنداد  نایئاکیرمآ  ار  تارکومد  بزح 
.دنداد اه  یئاکیرمآ  مه  ار  دوش 

: رگید دنس  کی  نونکا 

ناریا هک  دهد  عالطا  ماوق  هب  هک  داد  روتسد  لتژورول » ناجرس  نارهت «  رد  دوخ  ریفـس  هب  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  نامز ، نامه  رد 
یئاـهماگ هدوـت  بزح  ذوـفن  ندرک  نک  هشیر  تهج  رد  يو  هک  نآ  رگم  دـش ، دـهاوخ  ور  هـبور  هـیزجت  رطخ  اـب  لاس 1907  دـننام 

ات داد  دهاوخ  ماجنا  دراد ، ناوت  رد  هک  هچنآ  ماوق ، نوچ  یتسرپ  نطو  درم  هک  دیناد  یم  امش  تشون : لتژورول  هب  نمـض  رد  .درادرب 
تـسد زا  دـناشنب و  دوخ  ياج  رـس  ار  هدوت  بزح  ات  دـنک  مادـقا  هناّدـجم  دـناوت  یم  ًانئمطم  نیاربانب ، .دـنک  زیهرپ  یناـیرج  نینچ  زا 

(3) .دنک يریگولج  ناتسلگنا  عفانم  هب  رتشیب  يزادنا 

.دید میهاوخ  ناشکتمحز  بزح  دروم  رد  مه  ار  طابترا  نیمه  نیع  .دوب  یئاکیرمآ  ًالماک  ماوق ، هک  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب 

؟ دوب ماوق  بزح  رد  عقوم  نآ  مه  یئاقب  بوخ ، س :

یم اعدا  یناسک  هک  نیا  .دوب  وا  درف  نیرت  کیدزن  ماوق ، .دوب  نامرک  رد  ماوق  بزح  هبعـش  هدنهد  لیکـشت  ماوق و  بزح  وضع  وا  ج :
بزح هک  دوش  یم  نشور  دانسا  نیا  اب  بیترت  نیا  هب  .درک  مهاوخ  حرطم  ًادعب  ار  شدنس  .تسا  تسردان  دش ، رود  ماوق  زا  وا  دننک ،

.تفرگ یم  اکیرمآ  زا  مه  ار  شتاروتسد  دوب و  اکیرمآ  شهاگیاپ  دش و  لیکشت  اکیرمآ  هیصوت  اب  ماوق 

ار وا  ینعی  درک ؟ فالتئا  وا  اب  هدوت  بزح  ارچ  .دوب  نشور  ماوق  ّتیعضو  همهنیا  اب  س :

،1372 زربلا ، رشن  نارهت ، يرذون ، نژیب  يودهم و  گنـشوه  اضرلادبع  همجرت  ناریا ، رد  یـسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
ص 203.

.نامه - 2
ص 111. ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  يدروجال ، بیبح  - 3
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ای دنتخانـش ؟ یمن  ار  ماوق  روطچ  .دـندوب  تسینومک  بزح  وضع  رفن و  زا 53  نآ  ناربهر  رتـشیب  هک  يا  هدوت  بزح  تخانـش ؟ یمن 
؟ دوب هدرپ  تشپ  یلیاسم  ای  دنداتفا ، گید  يوت  میلح  لوه  زا  هک  میئوگب  دیاب  ای  دندوب ، هداس  میئوگب  دیاب 

نارود اب  دوب  ناـمزمه  هک  درک  زاـغآ  و 1321  لاس 1320  رد  ار  دوخ  یـسایس  تیلاعف  ماوق  ناـخاضر ، ندـش  نوگنرـس  زا  سپ  ج :
اب یتسود  تسایـس  وا  دوب ، تسیـشاف  دـض  تارکومد و  ًاعقاو  رادـم  تسایـس  کـی  تلوزور  .تلوزور  نیلکنارف  يروهمج  تساـیر 

لاس لیاوا  رد  تلوزور  گرم  .تسا  مهم  یلیخ  هلئـسم ، نیا  .درک  یم  تمواـقم  ناتـسلگنا  لـباقم  رد  درک و  یم  لاـبند  ار  يوروش 
هب قیوشت  دنفسا 1324 ، رد  لیچرچ  قطن  .تفای  رییغت  يوروش  اب  یبرغ  ياهروشک  تابـسانم  تلوزور ، گرم  اب  داتفا ، قافّتا  ، 1324

.دوب يوروش  هیلع  یبرغ ، ياهروشک  داّحتا 

رگ نایب  دعب ، هام  هس  دادرم 1325 ، رد  يا  هدوت  يارزو  تکرش  .دوب  يوروش  هیلع  يریگ  ههبج  نارود  نامه  رد  ماوق  هنیباک  لیکشت 
یگنهامه اب  ماوق  هشقن  هدوت ، بزح  ناگدـنیامن  زا  توعد  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  اهدـعب  هک  يدانـسا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتکن  نیا 

بزح ندرک  مار  يارب  اهنت  تدم ، هاتوک  رد  يا  هدوت  يارزو  تکرـش  هک  تسناد  یم  بوخ  ماوق  هک  ارچ  .تسا  هدوب  اه  ییاکیرمآ 
تارکومد بزح  ناجیابرذآ و  تارکومد  هقرف  يزادـنارب  هلمج  زا  شیاه و  هشقن  ماـجنا  يارب  یفاـک  تصرف  وا  اـت  تسا  ناریا  هدوت 

هک تسا  تّدم  نیمه  رد  دـبای و  یم  ماود  رهم 1325  ات  يا  هدوت  يارزو  تکرـش  میناد  یم  هک  روطنامه  .دروآ  تسد  هب  ناتـسدرک 
.دروآ یم  دوجو  هب  ار  بونج  ریاشع  هلئاغ  اه ، یسیلگنا  کمک  هب  ماوق ،

! دوب صخشم  هک  تسایس  تموکح و  ّتیهام  هرخالاب  روهمج ؟ سیئر  ای  دوب  هدش  ضوع  تسایس ، س :

، نیلاتـسا هبناج  هس  سنارفنک  رد  تفای ، رییغت  تلوزور  گرم  اب  ناریا ، دروم  رد  هجیتن  رد  يوروش و  دروم  رد  اـکیرمآ  تسایـس  ج :
نیا شتارطاخ ، رد  مه  فکوژ  لاشرام  .دوب  سوسحم  ًـالماک  رییغت  نیا  دـش ، رازگرب  اـپورا  گـنج  ناـیاپ  رد  هک  لـیچرچ ، نمورت ،

.تسا هدش  رّکذتم  ار  رییغت 

!؟ دوش یم  ضوع  روهمج ، سیئر  کی  رییغت  اب  اکیرمآ ، تسایس  سپ  س :

دنتشون تلوزور  هرابرد  ًادعب  اه  يوروش  هک  ییاهرظن  راهظا  مامت  دوب و  ییانثتسا  درف  کی  تلوزور ، متفگ  هک  روطنامه  دینیبب ، ج :
وا .دندرمش  یم  اکیرمآ  ریخا  نارود  خیرات  رد  ییانثتـسا  روهمج  سیئر  کی  ار  وا  اه  يوروش  دوخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هدنهد  ناشن 

اهیزان اب  دوب و  هناتسود  رایسب  مه  يوروش  اب  شتابسانم  تخانش و  ّتیمسر  هب  ار  يوروش  لاس 1933 ، رد  هک  تسا  یسک 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :

ياـه هسوسو  ربارب  رد  اـهراب  اـهراب و  مّود ، یناـهج  گـنج  نارود  رد  وا  .دوب  یتارکوـمد  صخـش  تشاد و  ریذـپان  یتـشآ  ینمـشد 
لیچرچ ياه  تسایـس  اب  وا  .درک  یگداتـسیا  دوش ، تسدـمه  يوروش ، داحتا  ندرب  نیب  زا  يارب  رلتیه  اـب  تساوخ  یم  هک  لـیچرچ ،
ترافـس رد  هکلب  تفرن ، سیلگنا  ترافـس  هب  دمآ ، ناریا  هب  نارهت  سنارفنک  رد  تکرـش  يارب  یتقو  مه  لیلد  نیمه  هب  .دوبن  قفاوم 

مه زونه  دیاش  دوب و  مسر  نیا  اکیرمآ ، تارکومد  بزح  تسایـس  رد  .دهد  ناشن  يوروش  اب  ار  شا  یتسود  ات  درک  تماقا  يوروش 
نارود رد  .تسا  تسار  حاـنج  زا  يدرف  وا  نواـعم  دوـش ، یفّرعم  بزح  پـچ  حاـنج  ناگدـنیامن  زا  روـهمج  سیئر  رگا  هـک  تـسه 

سأر رد  هکنآ  زا  دعب  دوب و  تارکومد  بزح  تسار  حانج  هدـنیامن  لماک  ینعم  هب  نمورت ، اّما  .میدـید  ار  نایرج  نیمه  مه  يدـنک 
هزاجا دوب ، تردق  رـس  رب  تلوزور  رگا  هک  تسین  مولعم  چـیه  .درب  راک  هب  نپاژ  هیلع  ار  یمتا  بمب  هلـصافالب  تفرگ  رارق  تموکح 

دیآ یمرب  هدش  رشتنم  بیذکت ،» لاس   50 اکیرمآ ، رد  امیشوریه   » باتک رد  لاس 1995  رد  هک  يدانـسا  زا  .داد  یم  ار  يراک  نینچ 
مغر هب  رگید  يوس  زا  .درب  راک  هب  طرـشالب  میلـست  هرابرد  نپاژ  هب  راطخا »  » کی زا  سپ  ار  یمتا  بمب  تشاد  رظن  رد  تلوزور  هک 

اکیرمآ و یتسیلایرپما  لفاحم  اه ، يزان  هیلع  گنج  رد  يوروش  داحتا  ریگ  مشچ  ياه  يزوریپ  تلوزور ، هناشنم  تارکومد  تسایس 
ادیپ يدـعاسم  هنیمز  اکیرمآ  همکاح  لفاحم  رد  دـشر  يارب  اکیرمآ  رد  یتسیـشاف  تاشیارگ  دوب و  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  ناتـسلگنا 

.دوب هدرک 

ریز يایوگ  رایـسب  دنـس  ود  .تشاد  یم  رذحرب  شیارگ  نیا  دـشر  زا  ار  اکیرمآ  مدرم  دـید و  یم  ار  شیارگ  نیا  مه  تلوزور  دوخ 
: دنک یم  نشور  ار  تیعقاو  نیا 

: شتشذگرد زا  شیپ  زور  دنچ  تلوزور »  » یخیرات یئوگشیپ   1

لاس دـننام  دوخ  يداع  ياهزور  هب  دـیاب  دوش و  یم  رارکت  خـیرات  هک  تفگ  دـیاب  دورب  شیپ  تروص  نیدـب  راـک  رگا  تسا  یعیبط 
هدرک درخ  نامروشک  زا  جراخ  گنج  ياه  نادیم  رد  ار  دوخ  نانمـشد  هک  ام  دوش ، یم  بجوم  يراک  نینچ  .میدرگرب  گنج  ياه 

(1)  ... میریگب رارق  اه  تسیشاف  نیگن  ریز  نامدوخ  روشک  رد  میا ،

قرط هب  زور  بش و  دنکن و  تکرح  ولج  هب  هدـنز  يورین  نوچ  اکیرمآ  یـسارکومد  رگا  هک  میوگب  تحارـص  هب  مهاوخ  یم  نم   » 2
تشونرس ندرک  رتهب  يارب  شالت  رد  زیمآ  تملاسم 

ص 50. لوا ، شخب  ج 3 ، گرزب ، تنایخ  ناک ، تربلآ  - 1
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(1)« .تفرگ دهاوخ  توق  نام  نیمزرس  رد  مزیشاف  دشابن  نامنادنورهش 

هجو چـیه  هب  میلـست ، هب  نپاژ  ندرک  راداو  يارب  یمتا  بمب  يریگراک  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  دروم  نیارد  هدـش  رـشتنم  دانـسا  رگید 
.دوبن يرورض 

.تسا طرش  دیق و  یب  میلست  هدامآ  هک  دوب  هداد  عالطا  اکیرمآ  هب  يوروش  تلود  وکسم و  رد  شریفس  هلیسو  هب  نپاژ  تلود 

اکیرمآ و درک  یم  رکف  دـیاش  دـمآ ، راک  يور  ماوق  یتقو  رطاـخ ، نیمه  هب  .دوب  یعقاو  تارکومد  کـی  تلوزور  نمورت ، فـالخرب 
فرح اه  ییاـکیرمآ  زا  نوچ  هتفر ، يوروش  ترافـس  هب  نارهت  رد  تلوزور  هک  دـید  یتقو  .دـنراد  شیارگ  مه  هب  تبـسن  يوروش ،

.درک ضوع  ار  شتسایس  مه  وا  دش  ضوع  هک  اکیرمآ  تسایس  .درک  ادیپ  شیارگ  يوروش  هب  تبسن  تشاد ، يونش 

.دنک ارجا  ناریا  رد  ار  يوروش  دض  تسایس  هک  دوب  نیا  دش  مازعا  ناریا  هب  هک  یماگنه  نلآ  جرج  تیرومأم 

داد رارق  دش و  مامت  ناجیابرذآ  هیـضق  هکنآ  زا  سپ  .دنامن  ناریا  رد  رتشیب  لاس  ود  وا  .دوب  هاتوک  ناریا ، رد  نلآ  جرج  تماقا  نارود 
.تشگزاب اکیرمآ  هب  دش ، در  سلجم  رد  ارآ  قافتا  هب  فکیچداس ، ماوق 

ياـه تسایـس  فلاـخم  يرامعتـسادض  روـشک  کـی  ناوـنع  هـب  اـکیرمآ  هـب  ناریا  بزح  ناربـهر  داـمتعا  هناتـسود و  تـالیامت  اـّما 
رتکد يزیتسرامعتسا  یتسرپ و  نطو  رد  دندوبن ، هتـسباو  ناریا  بزح  ناربهر  تشاد ، توافت  ماوق  یگتـسباو  اب  سیلگنا ، یتسیلایرپما 

تـسرپ نهیم  دارفا  رگید  .تسناد  یم  يرامعتـسادض  روشک  کی  ار  اکیرمآ  وا  دنرادن  دیدرت  شنانمـشد  یتح  سک ، چیه  قّدصم ،
مه قّدـصم  رتکد  نامزرمه  رگید  و  ناگیاش ، رتکد  یباجنـس و  رتکد  حـلاص ، راّیهللا  یمطاف ، نیـسح  رتکد  لـثم  ناریا ، یّلم  تضهن 
هک دنتـسناد  یمن  .دـندرک  یمن  كرد  ار  اکیرمآ  ون  رامعتـسا  ناتـسلگنا و  هنهک  رامعتـسا  نایم  فالتخا  طقف  اهنیا  .دـندوب  روطنیمه 

ندرک هضبق  هیامرس و  رودص  اب  مسیلایرپما ، هک  دنتسناد  یمن  اهنآ  .تسا  هدرک  الاک  رودص  نیـشناج  ار  هیامرـس  رودص  مسیلایرپما ،
هشونیپ دننام  دوخ ، ياه  هرهم  تسد  هب  درادن و  شترا  يرادهاگن  نداتسرف و  هب  يزاین  دشر ، مک  ياهروشک  فرـصم  دیلوت و  رازاب 

شبنج هنوگره  اه ، يدهاز  اه و  هاشاضردّمحم  اه ،

ص 75. يرهاط ، هنازرف  همجرت  تشهبیدرا 1375 ، هرامش 28 ، ون ، هاگن  همانهام  نادواج ، يژولوئدیا  مزیشاف  وکا ، وتربموا  - 1
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.دنک یم  بوکرس  دوخ ، تساوخ  قباطم  ار  یمدرم 

رد .دنتـشادن  يربخ  دوب ، اکیرمآ  مسیلایرپما  هاگنالوج  هک  یبونج  ياکیرمآ  يزکرم و  ياکیرمآ  زا  مدرب  مان  هک  یناسک  قدـصم و 
، ناتـسبرع .دنتـشاد  یـسیلگنادض  هیحور  دـندید و  یم  ار  سیلگنا  ياـهزواجت  سیلگنا و  تارمعتـسم  ناتـسلگنا و  دوـخ ، رب  رود و 
هک دوب  هداتفا  اج  نانآ  نهذ  رد  دندوب و  سیلگنا  رامعتـسا  تحت  همه  هک  دندید  یم  ار  دـنه  و  قارع ، رـصم ، سراف ، جـیلخ  تاراما 

قّدـصم و رتکد  هک  میدوب  ّتیعقاو  نیا  دـهاش  ام  .دـهدب  تاجن  رامعتـسا  زا  ار  اه  ّتلم  دـنهاوخ  یم  تساه و  ّتلم  تسود  اـکیرمآ 
.دندرک يریگ  عضوم  مه  اکیرمآ  لباقم  رد  تسا ، هتخاس  سیلگنا  اب  اکیرمآ  هک  دندید  یتقو  شیافواب  نارای 

هب میمـصت  یجراـخ  ياهتردـق  یـضعب  تفگ  هدرک و  اـشفا  ار  تـّیعقاو  نـیا  ییوـیدار ، ماـیپ  کـی  اـب  دادرم ، رد 25  قّدـصم ، دوـخ 
لثم يا  هدـنرد  اـکیرمآ  دـندید  یتـقو  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنیا  دـنروایب ، راـک  يور  ار  دوخ  نارادـفرط  اـت  دـنا  هتفرگ  وا  ینوگنرس 

.داد تسد  زا  ار  شناج  هار ، نیا  رد  یمطاف  رتکد  دنداتسیا و  شربارب  رد  تسا ، ناتسلگنا 

هدیا اهنیا ، حلاص ، لثم  يدارفا  یتح  دنتسه ، توریب  ای  ناریا و  ییاکیرمآ  هسردم  هدرکلیصحت  ًامومع  ناریا ، بزح  ياضعا  یلو  س :
.دینیب یم  اجنآ  رد  ار  دوخ  لآ 

ای ناریا  ییاکیرمآ  هسردـم  هدرکلیـصحت  ًامومع  ناریا ، بزح  ياضعا  هک  مرادـن  مه  هدـیقع  مرادـن و  یفاک  عالطا  دروم  نیا  رد  ج :
ناربهر نایم  رد  توریب ، ناریا و  رد  ییاکیرمآ  جـلاک  ياه  هدرکلیـصحت  دادـعت  مناد ، یم  نم  هک  ییاجنآ  اـت  اـّما  دـنا ، هدوب  توریب 

.تسا هدوب  مک  رایسب  ناریا ، بزح 

.دندوب هدرک  لیصحت  ناملآ  رد  ای  هسنارف و  رد  ای  رایتخب ، روپاش  یتح  سانـش و  قح  سدنهم  هداز ، كریز  سدنهم  یباجنـس ، رتکد 
یم قرف  رایتخب  روپاش  ّتیعـضو  ناـیم ، نیا  رد  هتبلا  .دنتـشاد  داـقتعا  اـکیرمآ  ندوب  هاوخیدازآ  ندوب و  تارکومد  هب  اـهنآ  همه  یلو 

.مدرک تبحص  لیصفت  هب  ًالبق  وا ، هتسباو  هرهچ  اکیرمآ و  هب  شا  یگتسباو  وا و  هرابرد  درک ،

.میدرگرب ناریا  بزح  هدوت و  بزح  فالتئا  ثحب  هب  ًاددجم  دیقفاوم  رگا  الاح  س :

بزح هب  مسیشاف ، ربارب  رد  يوروش  داحتا  فرگش  ياه  يزوریپ  ریثأت  تحت  گنج ، زا  سپ  نارود  نامه  رد  ناریا  بزح  بوخ ، ج :
تبثم طاقن  اهنآ  دمآ و  شیپ  مه  ناجیابرذآ  نایرج  .دوب  دوخ  عیرـس  دشر  هرود  رد  مه  هدوت  بزح  .دـش  کیدزن  یلیخ  ناریا  هدوت 

« ُلب ( » حالطصا هب   ) هنطلسلا ماوق  ارجام ، نیا  زا  دمآ و  شیپ  فالتئا  نایرج  لیلد  نیمه  هب  دندید و  یم  ار  ناجیابرذآ  نایرج 
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.دروآ دوجو  هب  ار  یفالتئا  تلود  و  ناریا ، بزح  نداد  بیرف  يارب  مه  اه و  يوروش  هدوت و  بزح  نداد  بیرف  يارب  مه  .تفرگ 

؟ دندروخ بیرف  اهنیا  ارچ  س :

.يوروش داّحتا  تفرشیپ  بزح و  تفرشیپ  رورغ  مه  هدوت و  بزح  رد  ینّیعم  دارفا  یبلط  هاج  مه  .دراد  هبنج  ود  هلئسم  نیا  ج :

؟ دندوب یناسک  هچ  نیعم  دارفا  نیا  س :

نوچ .دوش  بوصنم  هار  ترازو  تنواعم  هب  يردنکسا  هک  دوب  هدرک  داهنشیپ  ماوق  لاس 1321 رد  .دندش  ریزو  هک  یناسک  نیمه  ج :
ماوق دوخ  تلود 1321 ، رد  هک  مناد  یم  ار  نیا  یلو  .مناد  یمن  هدـش ، عورـش  اـجک  زا  ـالاح  .دوب  قیمع  ماوق ، يردنکـسا و  طـباور 

.متفگ ار  شنایرج  مه  لبق  رد  درک و  حرطم  ار  شداهنشیپ 

؟ دروخ بیرف  يوق ، یتّینما  یتاعالطا و  سیورس  همه  نآ  دوجو  اب  يوروش ، ارچ  س :

دوجو رظن  ود  يوروش ، رد  هک  تسا  هتفگ  شتارطاخ  رد  مه  يردنکسا  یتح  .ما  هتشون  ما ، هداد  يورسخریما  هب  هک  یخـساپ  رد  ج :
کیدزن یلیخ  نیلاتـسا  هب  فارقاب  .رگید  رظن  کی  ناجیابرذآ  روهمج  سیئر  فارقاـب »  » تشاد و رظن  کـی  هجراـخ  ترازو  .تشاد 
عاـضوا اـب  طاـبترا  رد  دوب ، يوروش  ترافـس  لّوا  ریبد  هک  فوا  یلع  شیپ  متفر  یتقو  : » دـیوگ یم  شتارطاـخ  رد  يردنکـسا  .دوب 

دیاـب ندرک ! تـسرد  بزح  هـب  دـنک  عورـش  شدوـخ  يارب  یـسک  ره  اـجنیا  رد  هـک  دراد  ینعم  هـچ  نـیا  مـتفگ : وا  هـب  ناـجیابرذآ 
يرسارس اهدعب  هک  تسا  ینایرج  همّدقم  اهنیا  هک  تسا  هتفگ  تاقالم  نآ  رد  فوا  یلع  .مینک  هدایپ  ناریا  رسارس  رد  ار  یـسارکومد 

.دور یم  هدرک و  هیلخت  ار  ناجیابرذآ  يوروش  شترا  خیرات ، نیا  زا  دعب  یمک  تّدم  هک  تشادن  عالطا  وا  اّما  ...دوش » یم 

رتکد طوقـس  زا  لبق  ینعی  لاـس 1331 ، رد  نمورت  .تسا  يوروـش  هب  نمورت  موتاـمیتلوا  نآ ، دـیآ و  یم  شیپ  يا  هلئـسم  اـجنیا  رد 
ار هلئسم  نیا  رد 1331  ینعی  نامز  نیا  رد  ارچ  الاح  .دـنک  یم  نایب  ار  موتامیتلوا  نیا  يارجام  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  قّدـصم ،
اب وا  هک  ارچ  قدـصم ، رتـکد  هب  تـسا  هدوـب  يدزـشوگ  نـیا  نـم  رظن  هـب  دـسیون ؟ یم  ار  نآ  شتارطاـخ  رد  ًادـعب  دـنک و  یم  ینلع 

.درک یم  تمواقم  تفرگ ، یم  رارق  اه  یئاکیرمآ  دییأت  دروم  جیردت  هب  هک  اه ، سیلگنا  گنراگنر  تاداهنشیپ  ربارب  رد  یتخـسرس ،
: تسا نینچ  نمورت  يراه  یتاعوبطم  هبحاصم  نتم 

هـس نامیپ  تاررقم  هک  منک  اضاقت  وا  زا  هداتـسرف و  يوروش  ریهامج  داحتا  ریزو  تسخن  هب  یموتامیتلوا  مدـش  روبجم  نم  رد 1946 
ناریا زا  تقو  نآ  رد  يوروش  شترا  دیامن و  تاعارم  ار  هبناج 
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.دیامن هلباقم  یعضو  نینچ  اب  تسناوت  یم  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یعضو  رد  عقوم  نآ  رد  اکیرمآ  تلود  اریز  دوش ، جراخ 

هچ نیلاتـسا  هب  امـش  مایپ  دیـسرپ : وا  زا  درک و  نمورت  ياقآ  اب  یـصاصتخا  هبحاصم  کی  هبحاصم  زور  يادرف  زمیات  كرویوین  ربخم 
؟ دوب

هب اـکیرمآ  شترا  تروـص ، نیا  ریغ  رد  دورب  ناریا  زا  سور  شترا  هک  مدرک  ناـشنرطاخ  هداتـسرف و  نیلاتـسا  هب  یماـیپ  نم  نمورت :
.تشگ دهاوخزاب  ناریا 

.میتشاد یلاوح  نامهرد  زین  زابرس  يدایز  هدع  دوب و  سراف  جیلخ  رد  ام  ناگوان  زا  يدادعت  نامز ، نآ  رد 

میدوب هدرک  نییعت  ار  يزور  ام  یلب ، تفگ : دیـسرپ ، ار  موتامیتلوا  حالطـصا  ریبعت  هک  زمیات  كرویوین  راگنربخ  هب  خـساپ  رد  نمورت 
دنوش (1) جراخ  ناریا  زا  زور  نآ  ات  اهنآ  تسیاب  یم  هک 

هدش هداد  یموتامیتلوا  نینچ  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  یتاقیقحت  نآ  زا  نیا و  زا  هدمآ  یـسک  دیوگ ، یم  يورـسخریما 
نیا نمورت  رد 1331 ، تروص ، ره  رد  یلو  مرادن ! یعالطا  نم  هک  تسا  هتفگ  خیرات  نآ  رد  يوروش  رد  اکیرمآ  ریفـس  یتح  تسا ،

هن مه ، اه  يوروش  .دیوگب  غورد  هب  ار  يزیچ  نینچمه  کی  دیآ  یمن  هدحتم  تالایا  يروهمج  سیئر  ًاملـسم  .تسا  هتفگ  ار  هلئـسم 
ًاقافتا .تسا  هدش  طبض  نامز  نآ  یخیرات  كرادم  دانسا و  مامت  رد  نیا  .دندرکن  بیذکت  ار  نمورت  هتفگ  نیا  اهدعب ، هن  نامز و  نآ 

نیا هب  همدقم و  نودب  يوروش ، هک  هدش  هچ  میتسناد  یمن  دوب  اه  تدم  ام  هک  دنک  یم  هیکت  نیا  هب  شتارطاخ  رد  مه ، یکلم  لیلخ 
.دنداد موتامیتلوا  اه  یئاکیرمآ  هک  دهد  یم  ناشن  نمورت  هبحاصم  نیا  دیوگ ، یم  دعب  یلو  .تفر  لکش ،

رد نمورت ، یتح  .دوب  يوروشدض  دـیدش  يریگ  تمـس  ياراد  نامز ، نآ  رد  اکیرمآ  تسایـس  هک  دـهد  یم  ناشن  نمورت  هتفگ  نیا 
روط هب  دـش ، لیکـشت  لیچرچ  نمورت و  نیلاتـسا ، تکرـش  اب  اـپورا  رد  مود  یناـهج  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  هک  مادـستوپ »  » سنارفنک

گنج يزوریپ  رد  يوروش  شترا  هدنامرف  فکوژ »  » لاشرام ار  بلطم  نیا.دراد  یمتا  بمب  اکیرمآ  هک  دنامهف  نیلاتـسا  هب  یحیولت 
زا دعب  هلصافالب  یلو  تفرگ  هدینشن  ار  هلئسم  نیا  ًًالصا  نیلاتـسا  هک  تسا  هدش  روآدای  هتـشون و  شتارطاخ  رد  نیلرب  دارگنیلاتـسا و 

.مدش روآدای  شیپ  رد  ار  نآ  نایرج  هک  داد  ار  یمتا  بمب  نتخاس  روتسد  تشگزاب ،

 . ص 87 نآ ، ياهدمایپ  ناریا و  تفن  ندش  یلم  لوصا : تردق و  تفن ، ملع ، یفطصم  - 1
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؟ تسا هدرک  شزاس  مه  يوروش  هک  لامتحا  نیا  .میهدب  ار  يوروش  اکیرمآ و  هدرپ  تشپ  شزاس  لامتحا  دوش  یم  ینعی  س :

؟ هچ يارب  شزاس  رخآ  ج :

! دنا هدوب  روط  نیا  گرزب  تردق  ود  هراومه  هرخالاب  ...رتشیب  ناکما  کی  رس  رب  هلماعم  ...تارکومد ، هقرف  ندرک  عمج  رس  رب  س :

.دروخ تسکش  اجنآ  رد  يوروش  .دشاب  شزاس  دناوت  یمن  نیا  رخآ  ج :

.دروآ هنیباک  رد  ار  بزح  زا  رفن  هک 5  ادتبا  نامه  رد  .مناد  یمن  س :

مه رد  ار  ناـجیابرذآ  تارکوـمد  هـقرف  دـندرک و  جارخا  ار  يا  هدوـت  ناریزو  دــعب ، تـلود و  رد  دــندروآ  ار  هدوـت  بزح  رخآ  ج :
هدوت بزح  دندرک و  لیطعت  ار  بزح  هب  لیامتم  نارگراک  هیداّحتا  مه  دعب  .دنتخادنا  هار  هب  ار  زیگنا  تشحو  راتشک  نآ  دنتـسکش و 

اکیرمآ شزاس  هتفرگ ، ماجنا  اکیرمآ  روتسد  هب  هک  ار  اهنیا  همه  مسا  امش  .دندیبوک  مه  رد  دندرک و  تراغ  اه  ناتسرهش  مامت  رد  ار 
؟! تسا روآ  تریح  یتسار  هب  دیراذگ ؟ یم  يوروش  و 

؟ تسا هدوب  یتادهعت  یئاهفرح و  هرخالاب  و  مین .) هامکی و   ) يوروش تفر  ماوق  .دنتشون  دادرارق  اجنآ و  دنتفر  س :

ماوق هک  تسا  یبلقت  نامه  نیا  .دنهدب  ار  تفن  هک  دنتـشون  دادرارق  یچ ؟ هک  دنتـشون  دادرارق  دنام ، اجنآ  تفر  مین  هامکی و  هلب ، ج :
شزاس نایرج  نیا  هک  دنتـشادن  رواب  دـندوب و  يا  هدـع  هک  متـشون  متارطاخ  رد  نم  .داد  ماجنا  دراذـگب  ناشرـس  هالک  هک  نیا  يارب 

نینچ کی  مه  هجراخ  ترازو  رد  .تسا  يزاب  کی  نیا  دـندوب ، دـقتعم  ینعی  .دـشاب  هتـشاد  یبوخ  تبقاـع  يوروش ، داـحتا  اـب  ماوق 
.دیوگب نیلاتسا  هب  ار  بلطم  نیا  درک  یمن  تأرج  یسک  یهتنم  .دوب  يداقتعا 

ار هیـضق  فرط  نآ  میئایب  ام  الاح  دنام ؟ یمن  رت  ملاس  دش ، یمن  ایاضق  نیا  دراو  دوب و  لقتـسم  بزح  رگا  یکلم  لیلخ  هتفگ  هب  س :
.مینک یسررب 

زا دعب  نوچ  .دروخ  یم  ار  اه  هبرض  نیمه  یلک  روط  هب  دوب ، هدرکن  تکرـش  ماوق  هنیباک  رد  بزح ، رگا  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  ج :
تکرش زا  شیپ  هک  میدید  مدروآ ، هک  یلبق  دانسا  رد  .دنک  بوکرس  ار  بزح  هک  دوب  ددصرد  همکاح  هاگتسد  ناجیابرذآ ، طوقس 

هک دروآ  یم  راشف  ناریا  تلود  هب  ردقچ  ناتسلگنا ، ناجیابرذآ ، تضهن  بوکرس  زا  شیپ  اههام  تلود و  رد  يا  هدوت  يارزو  نداد 
یم زا 1320  هاـش  دـهد ، یم  ناـشن  هک  تسا  يدانـسا  .دوب  هدوت  بزح  ینوخ  نمـشد  هک  مه  هاـش  .دـنکب  بوکرـس  ار  هدوت  بزح 

اب دروم ، نیا  رد  دریگب و  شردپ  لثم  مات ، تارایتخا  هک  تسا  هدیشوک 
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یم وا  هب  دنک و  یم  تبحـص  دوب ، هدـمآ  ناریا  هب  رد 1321  هک  نمیره  اب  هاش  دـنک ، یم  تبحـص  مه  اه  یـسیلگنا  اه و  یئاکیرمآ 
.دهاوخ یم  ردـتقم  تموکح  کی  اجنیا  دـنرادن و  یهاگآ  زونه  مدرم ، .دریگب  اپ  دـناوت  یمن  ناریا  رد  یـسارکومد  اقآ ، هک : دـیوگ 

مسیلایرپما مجاهم  تسایـس  لباقم  رد  ورین ، نیا  .دندوب  شربورود  هک  دندوب  یمدرم  نامه  شیورین  تشادن ، یئورین  هک  هدوت  بزح 
رابتعا ظاحل  زا  یلو  .دنک  تمواقم  تسناوت  یمن  هجو  چیه  هب  تشاد ، تیساسح  هداعلا  قوف  تفن  هیضق  رد  هک  ناتسلگنا ، هژیو  هب  و 

رابرد و ناتسلگنا و  راشف  ریز  تلود  یلو  .تشاد  يرتهب  عضو  ًاملـسم  دوب ، هدرکن  تکرـش  ماوق  تلود  رد  هدوت  بزح  رگا  یـسایس 
ینوناقریغ حرط  تفن ، دادرارق  هرابرد  شزاـس  حرط  اـب  ناـمزمه  نمهب و  رد 15  هاش  هب  يزادـناریت  زا  شیپ  اه  تدـم  ناریا ، عاجترا 

مه يورسخریما  یئانثتـسا ، روط  هب  ما و  هتـشون  متارطاخ  باتک  رد  نم  هراب ، نیا  رد  .دوب  هدرب  سلجم  هب  ار  ناریا  هدوت  بزح  ندرک 
.تسا هدروآ  ما ، هتشون  نم  هک  هچنآ  دیئأت  رد  يرتایوگ  دهاوش  لیالد و 

؟ دوش نشور  باعشنا  لیلد  دیاب  تروص  ره  هب  تشادن ؟ لابند  هب  ار  باعشنا  نآ  دیاش  دوب  هدشن  ایاضق  نآ  دراو  بزح  رگا  اما  س :

.تشادن ماوق  تلود  رد  بزح  ناگدنیامن  تکرـش  اب  یطابترا  چـیه  باعـشنا  نیا  دـش  یم  ماجنا  ًامتح  یکلم  لیلخ  باعـشنا  هن ، ج :
نینچ مه  هدنیآ  رد  تسا و  هدوب  نینچ  ایند  پچ  یتسینومک و  بازحا  مامترد  .تسا  تسکش  لوصحم  هشیمه  بازحا ، رد  باعـشنا 

.دننارکفنـشور مه  اهنیا  رتشیب  دنور و  یم  رانک  بزح  زا  یهجوت  لباق  هدع  دوش ، يدج  تسکـش  راچد  یبزح ، هاگره  .دوب  دـهاوخ 
هک تسا  نیا  يارب  لوا  هجرد  رد  نانآ ، يریگ  هرانک  .دنریگ  یمن  رارق  بزح  اب  ینمـشد  تهج  رد  یلو  دـنور ، یم  رانک  نارگراک ،

تهج رد  تضهن  هک  یماگنه  بالقنا ، نایرج  رد  .دنراد  یگناگود  یسایس  تازرابم  رد  نارکفنـشور ، یلو  .دنریگن  رارق  راشف  ریز 
.دنور یم  رانک  تضهن  زا  نانآ  زا  يرایسب  تسکش ، زا  سپ  یلو  دنروآ  یم  يور  تضهن  هب  يدایز  نارکفنشور  تسا ، جوا 

ریدم هب  توعد  هلصافالب  یکلم ، .دندوب  داش  مه  یلیخ  نویباعشنا ، سکعرب ، .دوبن  تلود  رد  هدوت  بزح  تکرش  تلع  هب  باعـشنا ،
هام ود  هک  درکیمن  روصت  زگره  وا  .دوبن  یتقوم  یتامادقا  گنهرف ، ترازو  رد  وا  تامادقا  تفریذپ و  ار  ندـش  گنهرف  ترازو  لک 
زا سپ  لاس  کی  باعشنا ، .دوبن  باعشنا  تلع  مه ، ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  زا  بزح  تیامح  .دوب  دهاوخن  اجنآ  رد  رتشیب  مین  و 

.داد خر  ناجیابرذآ  تسکش 
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هک نیا  رگید  ثحب  میدز ؟ هرگ  يوروش  تسایـس  هب  ار  نامتـشونرس  ام  ارچ  هکنیا  ثحب  کی  تسا ، حرطم  ثحب ، ود  اـجنیا  رد  س :
.میدیشیدنا یم  لقتسم  مدرک و  یم  لمع  لقتسم  تسیاب  یم  ام  میدوب ؟ يوروش  عیطم  ام  ارچ 

تسرد نیا ، .درک  راکنا  دوش  یمن  ار  تشاد  دوجو  یگتسباو  دوب و  قبطنم  ًالماک  يوروش  تسایس  اب  بزح  تسایس  هک  نیا  هلب ، ج :
زا يوروش  دییأت  نامه  مه ، بزح  ندش  هتفریذپ  لماوع  زا  یلو  .دوب  هدوت  بزح  درکلمع  تسایـس و  يدج  صقاون  زا  یکی  تسا و 
ایند یتسینومک  بازحا  همه  درک ، یم  تیاـمح  يوروش  زا  خـیرات  نآ  رد  هک  دوبن  هدوت  بزح  اـهنت  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هدوت  بزح 

شبنج ربهر  ار  يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  دـندرک و  یم  ینابیتشپ  يوروش  داحتا  زا  یبیجع  روط  هب  گنج ، زا  دـعب  نارود  رد 
زا سپ  یتّدـم  ات  بالقنا و  يزوریپ  زا  شیپ  اـه  لاـس  اـت  نیچ  تسینومک  بزح  یتح  .دنتـسناد  یم  ناـهج  نارگراـک  یتسینومک و 

.تسناد یم  يرگراک  یتسینومک و  یناهج  شبنج  عزانمالب  ربهر  ار  يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  زونه  نیلاتسا ، گرم 

اکیرمآ و تشاد و  يرگید  تشونرس  ناریا  عاضوا  دوب ، هتفاین  تسد  یمتا  بمب  نتخاس  هب  اکیرمآ  رگا  هک  متسه  دقتعم  ًاقیمع  نم ،
یمتا بـمب  هـب  سیلگنا  اـکیرمآ و  يراـصحنا  تیکلاـم  .دــننک  رارقرب  ناریا  رد  ار  دوـخ  قـلطم  تیمکاـح  دنتــسناوت  یمن  سیلگنا 

.داد رییغت  یناهج  حطس  رد  ار  تردق  تالداعم 

.میراد يوروش  یشاپورف  یپ  رد  ار  عضو  نیمه  زا  يرگید  لکش  کی  ام  الاح  و  س :

فرط دنمورین  ياهروشک  اب  اهزرم ، رگید  زا  مه  و  لامش ، زا  مه  ام  .دوب  يا  هژیو  عضو  ياراد  ات 25  ياه 20  لاس  رد  ام  روشک  ج :
ریثأت روشک ، یسایس  تشونرس  رد  يرثؤم  لماوع  تروص  هب  هژیو ، ياه  تسایس  نیا  دنتشاد و  يا  هژیو  تسایس  مادک  ره  هک  میدوب 

ناجیابرذآ رد  هک  یگژیو  نیا  اـب  .دوب  سرا  لامـش  رد  يوروش  ناـجیابرذآ  يروهمج  دوجو  هژیو ، لـماوع  زا  یکی  .دنتـشاذگ  یم 
، نانآ زا  يرایسب  .دندوب  هدش  راگدنام  اجنآ  رد  هشیمه  يارب  دندرک و  یم  یگدنز  ناریا  نیرجاهم  زا  يدایز  رایسب  رامـش  يوروش ،
زا ناـجیابرذآ  ینوـنک  يروـهمج  سیئر  فوا ، یلع  ردـیح  ياـقآ  نیمه  ردـپ  .دـندوب  هتفاـی  هار  یتـلود  یبزح و  يـالاب  تاـماقم  هب 

.دوب یناریا  نیرجاهم 

نیا دوبن ، يوروش  تلود  تسینومک و  بزح  راک  يوروش ، ناجیابرذآ  يارب  ناجیابرذآ  مان  ندیزگرب  هک  موش  روآدای  دـیاب  ار  نیا 
درک و باختنا  دنتـشاد ، تسد  رد  تردـق  هقطنم  نیا  رد  یتدـم  ربتکا  بـالقنا  زا  سپ  هک  اـه » تسیتاواـسم   » یئاژروب تلود  ار  ماـن 

زا ناشفده  دیدرت  نودب 
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سرا لامش  ناجیابرذآ  يارگ  یلم  نارکفنـشور  زا  رگید  يرایـسب  و  فوارقاب »  » لاثما اهدعب  هک  دوب  یفده  نامه  مان ، نیا  ندیزگرب 
، گیب یچلیا  هک  مینکن  شومارف  .سرا  دور  لامـش  ناجیابرذآ  يروهمج  هب  ناریا  ناـجیابرذآ  داـحتا  ینعی  دنتـشاد ، وزرآ  لد و  رد 
هک درک  مالعا  ًامسر  وا  .دوب  هشقن  نیا  ماجنا  راتساوخ  يدج  یلیخ  روط  هب  يرانکرب  زا  شیپ  ناجیابرذآ ، يارگ  یلم  روهمج  سیئر 

ناجیابرذآ تدـحو  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دـنک و  يریگ  هرانک  دراد  لایخ  ناـجیابرذآ ، يروهمج  عضو  ندرک  هار  هبور  زا  سپ 
.درب راک  هب  ناجیابرذآ ، يروهمج  یبونج و 

؟ ناریا زا  دوب ؟ هتفر  يوروش  هب  اجک  زا  فوا  یلع  ردپ  س :

يوزرآ هدرک ، یم  راک  وکاب  رد  هدوب و  رجاهم  رگراک  شردپ  هک  تسه  شیگدـنز  خـیرات  رد  ...رها  زا  دوب ، هتفر  ناجیابرذآ  زا  ج :
زونه هدوب و  روشک  نآ  نارکفنـشور  زا  يا  هدـمع  شخب  لد  رد  سرا ، دور  يالاب  ناجیابرذآ  يروهمج  هب  ناریا  ناجیابرذآ  لاصتا 

هدوب و هریخ  ناریا  ناجیابرذآ  يوس  هب  مسیکرت ، ناپ  مچرپ  ریز  شپچ  مشچ  هیوفـص ، نارود  زا  هک  مه  هیکرت  يروهمج  .تسه  مه 
هک میریگب  رظن  رد  مه  ار  نیا  .دوب  هدش  طولخم  مه  اب  لماوع  نیا  مه ، تارکومد  هقرف  تیلاعف  لیکشت و  نارود  رد  .تسه  مهزونه 

ناربهر نیا  رتشیب  هک  تسا  تسرد  .دوب  تسایـس  رد  يا  هبرجت  یب  ناوج و  رایـسب  يربهر  ناریا  هدوت  بزح  يربـهر  نارود ، نآ  رد 
هبرجت مادک  چیه  .دـندوب  هدرکن  یـسایس  راک  یلودـندوب  هدرک  راک  لاس  دـنچ  هرفن  یفخم 40 50  يولوچوک  تالیکـشت  کـی  رد 

شنمدار و رتکد  يردنکـسا ، جریا  ام  ياهرتگرزب  .میدوبن  هراک  نیا  میدوب ، هدـش  دراو  هزات  میدوب و  هچب  هک  اـم  .دنتـشادن  یـسایس 
راـک رد  هن  دوـب و  مسیـسکرام  هعلاـطم  یفخم و  یبزح  تالیکـشت  هرادا  رد  زین  ناـنآ  شناد  هبرجت و  هک  دـندوب  شخبماـک  ریـشدرا 

: رگید رثؤم  لماع  اما  .دوب و  بزح  تسایس  ياه 1320 1332 و  لاس  ياهدادیور  رد  رثؤم  مهم  لماع  کی  نیا  .تسایس 

عیانـص و دـننام  یمیظع  هاگیاپ  نتـشاد  اب  هک  دوب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  تسایـس  دـنمورین  رایـسب  ذوفن  رگید  رثؤم  مهم و  رایـسب  لماع 
ات هـتفرگ  هاـش  زا  ناریا ، همکاـح  تـئیه  دوـب و  روـشک  تسایــس  یعقاو  مکاــح  ( 1933  ) هماـنزایتما 1312 بوـنج و  تـفن  نداـعم 

بزح .دندوب  هدرپ  تشپ  دـنمورین  مکاح  نیا  شوگ  هب  هقلح  نارکون  همه ، ناراد ، هیامرـس  ناکلام و  گرزب  شترا و  ناگدـننادرگ 
ياهورین .دـش  ناـبیرگ  هب  تسد  ور و  هب  ور  مد  خاـش و  یب  هنومن  نیا  اـب  شتیدوجوم ، زور  نیلوا  زا  ناریا ، هدوت  هبرجت  یب  ناوج و 

.دندش دنمورین  یخیرات  نمشد  نیا  هیلع  يدج  هزرابم  نادیم  دراو  زا 1320 ، دعب  اهلاس  ارگ ، یّلم 
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مـسیلایرپما دـنک ، مکحم  مک ، مک  ار  دوخ  ياپ  ياج  دوب  شالت  رد  دوب و  هدـش  دراو  ناریا  یـسایس  هنحـص  هب  هزات  هک  موس ، لـماع 
هرهچ اب  تشادن ، يرازت  هیسور  ناتسلگنا و  دننام  هدش  هتخانش  کیرات و  يا  هتشذگ  هک  اکیرمآ  مسیلایرپما  .دوب  اکیرمآ  تردقردق 

لاس 1324، ات  اکیرمآ  .دش  یـسایس  هنحـص  دراو  هدش  تراغ  شک و  جنر  هدید و  جـنر  مدرم  يدازآ  راداوه  تسود و  هدرک  كزب 
یـسایس ياهورین  نیرت  پچ  هقالع  دروم  یتح  يوروش ، داـحتا  صرق  اـپ  رپ و  دـحتم  ناونع  هب  مود ، یناـهج  گـنج  ناـیاپ  اـت  ینعی 

ات یّلم ، ياـهورین  رگید  هک  دوب  هناتـسود  مارآ و  هزادـنا  نآ  اـت  اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  هرهچ  رییغت  .دوب  ناریا  هدوـت  بزح  ینعی  ناریا ،
نیا یعقاو  هرهچ  دنتسناوتن  رمع  نایاپ  ات  و  دادرم ، زا 28  دعب  اه  لاس  ات  نانآ  زا  یشخب  یتح  دنتخانـشن و  ار  نآ  دادرم ، ياتدوک 28 

.دنسانشب ار ، راوخناهج  مسیلایرپما 

هچ ات  ناوج ، بزح  کـی  ندرکن  هابتـشا  یبیـشن  زارف و  مخ و  چـیپ و  رپ  راوشد و  یـسایس  ّوج  نینچ  رد  هک  دـینیب  یم  بیترت  نیا  هب 
.تسا راوشد  هزادنا 

هب تبـسن  یلک  تخانـش  کی  دنتخانـش و  یم  ار  ماوق  يرو و ...  هشیپ  یکلم ، لـیلخ  يردنکـسا ، جریا  لـثم  يدارفا  لاـح  ره  هب  س :
.دندوب انشآ  هطورشم  زا  دعب  رد  ناریا  خیرات  اب  لقادح  .دنتشاد  دوخ  رصع  لاجر 

ناوت نتشاد  ینعی  یـسایس ، راک  هب  فرژ  ییانـشآ  .تسین  وا  لاثما  ای  ماوق و  لثم  يدارفا  تخانـش  اهنت  یـسایس ، راک  هب  ییانـشآ  ج :
.دـنهدب صیخـشت  شتارییغت ، نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  اکیرمآ  تسایـس  دنتـسناوت  یم  یتسیاب  یم  اـهنآ  .تاـنایرج  همه  لـیلحت  هیزجت و 

.دنبایب ار  نآ  اب  هلباقم  هار  دنسانشب و  ار  ناتسلگنا  تسایس  ياه  گنرین  گنراگنر و  ياه  يزاب 

.تسا اهنآ  رکون  مه ، مکاح  هاگتسد  دراد ، ّتیمکاح  ناریا  رد  ناتسلگنا  هک  میتسناد  یم  یّلک  روط  هب 

یلو دنتخانـش ، یم  ار  یتشد  یماما و  لامج  دننام  دندوب ، سلجم  رد  هک  ناتـسلگنا  هب  ناگتـسباو  رگید  یئابطابط و  نیدلاءایـضدیس 
دح نیا  رد  یـسایس  هبرجت  داد ، هئارا  دـیاب  ار  يزاـب  هچ  و  تفرگ ، میمـصت  دـیاب  روـط  هچ  يا  هلئـسم  رهرد  تسایـس و  رد  هـک  نـیا 

ربـتکا بـالقنا  يزوریپ  هیلّوا  ياـه  لاـس  ناـمه  زا  ناریا ، تسینومک  بزح  هک  تسا  تسرد  .دوـب  ناوـج  یلیخ  اـم  بزح  .میتشادـن 
قمع مک  رایسب  شناربهر ، یسایس  شناد  هاتوک و  رایسب  شرمع  لوط  دودحم و  رایسب  شدرکلمع  هنماد  اّما  درک ، عورش  ار  شتّیلاعف 

.دوب

ام بزح  زا  رت  هبرجت  اب  بتارم  هب  یناربهر  دوب و  رت  هنمادرپ  ناتسودنه  تسینومک  بزح 
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یم ار  شتاهابتـشا  بوچ  مه  زونه  بزح ، نآ  .دوبن  اـم  بزح  زا  رتـمک  هجو ، چـیه  هب  شتاهابتـشا  يرترب ، نیا  مغر  هب  یلو  .تشاد 
نارود ات  یفخم  تیلاّعف  نارود  رد  دندوب و  يزاتمم  ياه  ّتیـصخش  نینل ، نارود  نامه  زا  ناتـسودنه ، تسینومک  بزح  رد  .دروخ 

.دنتشاد يا  هدرتسگ  تیلاّعف  ینلع ، تیلاّعف 

، گنج نامز  رد  يوروش  اکیرمآ و  یکیدزن  زا  ندروخ  بیرف  اکیرمآ و  تسایس  رییغت  عقوم  هب  نتخانش  ناریا ، هدوت  بزح  دروم  رد 
.دش تلوزور  زا  دعب  ياکیرمآ  تخانش  رد  بزح  بیرف  ثعاب  هک  دوب  یّمهم  لماوع 

بیرف هدوت  بزح  دـیهاوخ  یم  دروخ ، ار  ماوق  بیرف  تشاد  ایند  زا  هک  یعیـسو  تاـعالّطا  نآ  ماـمت  اـب  يوروش ، هک  مینیب  یم  یتقو 
؟ دروخن

و لاس 42 ، ات  دادرم  زا 28  دعب  ناریا ، بزح  بزح ، نآ  اب  هدوت  بزح  فالتئا  نایرج  زا  دعب  و  ناریا ، بزح  هب  میدرگرب  ًاددجم  س :
؟ تشاد يدنور  هچ  دادرخ ، نارود 15 

.دوب لیطعت  میژردـض ، یـسایس  ياه  نامزاس  ریاس  لثم  .تشادـن  یتیلاّـعف  ًالـصا  دـیدم ، یتّدـم  دادرم ، زا 28  دــعب  ناریا  بزح  ج :
هاش میژر  هک  دوش  یم  عورـش  ینامز  رد  لاـح  ره  هب  مناد ، یمن  ًاـقیقد  ای 1339 ، لاـس 1338  زا  ناریا  بزح  ّتلم و  بزح  تیلاّـعف 
طلغ ّتیریدم  هجیتن  اهنآ و  هتـسد  راد و  نایرابرد و  هاش و  هنارگتراغ  تسایـس  لوصحم  نارحب ، نیا  .تسا  هدش  دیدج  نارحب  راچد 
همه .تشاد  یپ  رد  ار  هاش  درکلمع  تسایـس و  هب  تبـسن  اکیرمآ  یتیاضران  هک  دوب ، تفن  دـمآرد  لـیم  فیح و  روشک و  يداـصتقا 
رییغت ناریا ، دروم  رد  اکیرمآ  تسایـس  هک  دندرک  روصت  ًاددجم  .یکلم  لیلخ  رتشیب ، همه  زا  دـندروخ و  ار  نارحب  نیا  بیرف  نویّلم ،

هب طوـبرم  اـهنت  اـکیرمآ ، ییاـضران  یلــصا  تـّلع  هـک ، یتروـص  رد  .تـسا  هدـش  زاـغآ  یّلم ، هـهبج  يارب  يدـیدج  نارود  هدرک و 
تّدـش هب  هّجوت  اب  اه  ییاکیرمآ  هک  ارچ  .دوب  یـضرا  تاحالـصا  ماـجنا  زا  يراددوخ  اـکیرمآ و  تساوخ  ربارب  رد  هاـش  یگداتـسیا 

کی زا  يریگوـلج  يارب  لـیلد و  نیمه  هب  .دـندوب  هدرک  ساـسحا  ناریا  رد  ار  یتاحالـصا  نینچ  موزل  مدرم ، يدونـشخان  نوزفازور 
تـسایر هب  يدنک  نامز ، نیمه  رد  .درادرب  مدـق  یـسایس ، یعامتجا و  تاحالـصا  تهج  رد  هک  دنتـساوخ  هاش  زا  یعامتجا ، راجفنا 

هک تشاد  تشحو  نیا  زا  هاش  .دنک  ارجا  ار  یضرا  تاحالصا  حرط  هک  دهاوخ  یم  هاش  زا  هناّرـصم  وا  دوش و  یم  باختنا  يروهمج 
اهنآ دنتـسه و  ناکلام  گرزب  شا ، یعامتجا  هاگیاپ  اهنت  تسناد  یم  هک  ارچ  دـهد ، خر  بالقنا ، کی  یـضرا ، تاحالـصا  ماجنا  اب 

هیاپ مه  يداصتقا و  تردق  هیاپ  مه  اهنآ ، ّتیکلام  .دیایب  دوجو  هب  ناش  ّتیکلام  عضو  رد  يرییغت  دندوبن  رضاح  هجو ، چیه  هب  مه 
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فرتعم دوخ  هاش  .درک  لیمحت  هاش  هب  ار  ینیما  یلع  مه  اکیرمآ  دادـن و  ناشن  یگدامآ  هاش ، ور  نیمه  زا  .دوب  ناش  یـسایس  تردـق 
، یکلم لیلخ  همه ، زا  شیب  یّلم و  ههبج  زا  يدارفا  هک  دش  ثعاب  رییغت  نیمه  .دنا  هدرک  لیمحت  وا  هب  اه  ییاکیرمآ  ار  ینیما  هک  دوب 

.دیایب راک  يور  ناریا  رد  یّلم  تلود  کی  ات  هتفرگ  میمصت  هدش و  دیماان  هاش  زا  اکیرمآ  هک  دننک  روصت 

، ناریا رد  مسیلانویـسان  باتک  رد  متاـک » دراـچیر  وا « ، اـب  شناتـسود  دروخرب  و  نارود ، نیا  رد  یکلم  لـیلخ  يریگ  عضوم  هراـبرد 
رد قلطم  تفلاخم  تسایـس  ینیما ،)  ) تلود اب  دـیاب  ایآ  هک  نیا  هرابرد  رادافو ، ياـه  یقّدـصم  زا  یکی  هلیـسو  هب  دـسیون : یم  نینچ 

دازآ زا  سپ  موـس ) يورین   ) تسیئوـتیت بزح  ربـهر  یکلم ، لـیلخ  .درک  زورب  یّلم ، ههبج  رد  گرزب  يرظن  فـالتخا  تـفرگ ، شیپ 
يارب مدرم  تیامح  یعامتجا  ياه  هیاپ  رگا  هک  تفگ  درک و  لالدتسا  یسایس ، ياه  تیعقاو  لوبق  تهج  رد  ًامـسر  نادنز ، زا  ندش 

يریذپان شزاس  زا  دیاب  یّلم  ههبج  ياضعا  نیاربانب ، .داتفا  یمن  قافتا  زگره  قّدصم  ینوگنرس  دوب ، رت  عیـسو  ناریا  رد  مسیلانویـسان 
هقبط هاوخیدازآ  حانج  اـب  تسا ، هتـسویپن  عوقو  هب  يرتشیب  یعاـمتجا  ینوگرگد  هک  یناـمز  اـت  نآ ، ياـج  هب  دـنرادرب و  تسد  دوخ 

، گنرکی زا  همه  و  نوگمه ، تروص  هب  ار  مکاح  هقبط  همه  دیابن  هک  تشاد  يراشفاپ  هتکن  نیا  رب  یکلم  .دـنیامن  يراکمه  همکاح 
هب دوـش و  یم  عورــش  یعاـجترا  زا  ناـشیاه  هدـیقع  هـک  دـید  يدارفا  تروـص  هـب  ار  اـهنآ  دـیاب  هـکلب  .درک  هاـگن  نئاـخ  مـشچ  هـب 

شیارگ کی  داد ، یم  همکاح  هقبط  هاوخیدازآ  حاـنج  هب  ار  دوخ  يورین  یّلم ، ههبج  لاور ، نیا  رب  رگا  .ددرگ  یم  متخ  یهاوخیدازآ 
ماـن هب  هک  يا  هلجم  رد  یکلم  هیرظن  .دـهد  رارق  یئـالاب  تیعقوم  رد  ار  یّلم  ههبج  دوب  رداـق  هک  دـبای  ناـیرج  تسناوت  یم  یجیردـت 
هدرک دـعاقتم  ار  دوخ  ناراکمه  هکنیا  ياج  هب  یکلم  اما  .دـندناوخ  ار  نآ  يرایـسب  دـش و  پاـچ  درک  یم  رـشتنم  یگدـنز » ملع و  »
اتدوک زا  سپ  ار  دوخ  یتسه  مامت  هک  یمدرم  يارب  .تسا  هتخورف  رابرد  یجراخ و  ياهتردق  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هب  دش  مهتم  دـشاب ،

، شناوریپ زا  يرایـسب  هک  نیا  دوـب ، هدـنارذگ  نادـنز  رد  یّلم  ههبج  هار  رد  يراداـفو  رطاـخ  هب  ار  یلاوـتم  ياـههام  هداد و  تسد  زا 
رب تراظن  هک  ینامز  رد  کلاذـعم  .دـمآ  یم  رامـش  هب  یگرزب  هبرـض  کش  نودـب  دـنداد ، رارق  لاؤس  لـحم  ار  وا  يراداـفو  کـنیا 

مالعا يدارفا  اـب  یکلم  .دـیدرگ  یم  رـشتنم  دوش  فیقوت  هکنیا  نودـب  یگدـنز » ملع و   » هلجم درک ، یم  ینیگنـس  رایـسب  تاـعوبطم 
مرج کی  یکلم ، مرج  دارفا ، زا  يرایـسب  يارب  .دـندوب  هدـش  یناریا  ربهر  نیرتگرزب  قّدـصم ، ینوگنرـس  ثعاب  هک  دومن  يراـکمه 

تفر و نیب  زا  هدیکشخ و  یکلم  رادفرط  حانج  .دش  میسقت  یکلم  فلاخم  قفاوم و  حانج  ود  هب  موس ، يورین  .دوب  راکـشآ  نشور و 
زاو تشگ  فقوتم  یگدنز » ملع و   » هلجم راشتنا 
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(1) .دشن هدینش  یمان  رگید  یئاقب  یّکم و  دننام  یکلم 

یم ییاپورا  یلیئارسا  مسیلایـسوس  یعون  ای  تسناد ؟ یم  لصا  ار  مسیلادوئف  اب  هزرابم  وا  ایآ  دوب ؟ هچ  یکلم  لیلخ  شرگن  لیلد  س :
؟ دوب هدش  تردق  هنشت  ًاعقاو  ای  تساوخ ؟

یلاح رد  .تسا  هدش  مامت  هاش  نارود  رگید  هدرک و  رییغت  اکیرمآ  تسایـس  يدنک ، ندمآ  اب  هک  درک  یم  روصت  ادتبا ، رد  یکلم  ج :
« يدـنک فزوژ  هک «  تشادـن  هجوت  ّتیعقاو  نیا  هب  ًارهاظ  وا  .تشادـن  ناریا  رد  ار  تارکومد  روشک  کـی  داـجیا  دـصق  يدـنک  هک 

یم ناریا  هب  ار  یضرا  تاحالـصا  داهنـشیپ  هک  هظحل  نامه  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  و  تساکیرمآ ، هدّحتم  تالایا  روهمج  سیئر 
.دنیب یم  كرادت  ابوک ، رد  ار  اه  كوخ  جیلخ  هب  هلمح  دهد ،

زا شیپ  هک  ار  مانتیو  رد  ییاکیرمآ  یماظن  نارواشم  رامـش  شا ، يروهمج  تسایر  هاتوک  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  يدنک ،
مانتیو رودزم  ياهورین  هب  نداد  شزومآ  مه ، نارواشم  نیا  ّتیرومأم  .دناسر  رفن  هب 15000  دوب ، رفن  طقف 700  وا ، ندمآ  راک  يور 

.دوب مانتیو  یبالقنا  مدرم  هیلع  گنج  رد  یبونج 

ات تسناد  یم  رت  مهم  ار  مسیلادوـئف  لـضعم  لـح  ترورـض  یکلم ، لـیلخ  هک  نیا  نآ  تـسا و  حرطم  هـیرظن  ود  دروـم  نـیا  رد  س :
رب اهلادوئف  تسا و  یلادوئف  هعماج  کی  ام  هعماج  هک  دوب  نیا  یکلم  لـیلحت  دـنیوگ  یم  نوچ  ار ؟ مسیلاربیل  يزاوژروب و  اـب  هزراـبم 

تلود ياضعا  .میسرب  یّلم  يراد  هیامرس  کی  هب  تسا  نکمم  میشاب ، هتـشاد  ار  مسیلادوئف  زا  تردق  نتفرگ  ناوت  رگا  .دنطّلـسم  نآ 
.دیآ یمن  تسرد  نادنچ  میریگب ، رابرد  هب  وا  شیارگ  لیلد  ار  نیا  میهاوخب  رگا  نوچ  .دندوب  روط  نیمه  مه ، ینیما 

، نامز نیا  رد  وا  .دندز  وا  هب  هک  تسا  یتاماهّتا  هتشون ، متاک  دراچیر  هک  يزیچ  .تشادن  شیارگ  رابرد  هب  یکلم  نارود ، نیارد  ج :
دوخ تشاد  رارق  یفیعـض  ّتیعقوم  رد  هک  هاش  دنک و  یم  تاقالم  هاش  اب  تفرگ ، ماجنا  ملع  هللادسا  يرگیجنایم  اب  هک  هاش  توعد  هب 
.دـنک بوصنم  يریزو  تسخن  هب  ار  یباجنـس  رتکد  ای  حـلاص و  راّیهللا  تسا  رـضاح  دـنک  یم  راهظا  دـنز و  یم  یگدرم  شوم  هب  ار 
ینیما هک  همکاح ، تئیه  هاوخیدازآ  حانج  زا  یتسیاب  هک  دوب  دـقتعم  اّما  تشادـن  راـبرد  هب  شیارگ  هچرگ  وا  .دـنک  یم  رواـب  یکلم 

هب ار  بلطم  نیا  وا  .درک  يرادـبناج  یـضرا ، تاحالـصا  ماجنا  لـیلد  هب  دـنک  یم  تیاـمح  نآ  زا  مه  اـکیرمآ  و  تسا ، نآ  هدـنیامن 
مه یّلم  ههبج  ناربهر 

.418 صص 417 - ، 1371 راتفگ ، رشن  نارهت ، کلرس ، هتشرف  همجرت  ناریا ، رد  مسیلانویسان  متاک ، دراچیر  - 1
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یّلم ههبج  : » دـیوگ یم  ًاحیرـص  شدوخ  درک ، وا  نیـشناج  ار  یّلم  ههبج  جـیردت  هب  ناوت  یم  ینیما ، زا  تیامح  اب  دوب  دـقتعم  .تفگ 
« .دریگب تسد  هب  ار  تموکح  دیایب و  ًاددجم  دناوت  یم 

اکیرمآ .درب  یم  رـس  هب  دابآدـمحا  نادـنز  رد  تسا و  هدـنز  زونه  قّدـصم  رتکد  هک  یناـمز  رد  مهنآ  .تسا  یحول  هداـس  رگید  نیا 
لیلخ تسا ؟ هنـالقاع  يرّکفت  نینچ  هک  تفگ  دوش  یم  اـیآ  .دریگب  لکـش  ناریارد  یّلم  ههبج  تلود  هک  دـنک  یم  تقفاوم  هنوـگچ 

: دسیون یم  نایزوتاک  نویامه  .هدرک  یم  رکف  روط  نیا  یکلم 

تاّیرظن و هتشر  کی  داد و  ار  ناریا  ياهتـسیلایسوس  هعماج  ییاپرب  داهنـشیپ  یّلم  ههبج  هب  ًامـسر  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  یتح  یکلم 
: دوب ریز  دروم  ود  رد  نآ  مها  هک  درک  هئارا  مه  ار  تاداهنشیپ 

.اه تسیلایسوس  هعماج  یلخاد  یجراخ و  تسایسرد  هدمع  شیارگ  فلا :

.یعامتجا يداصتقا و  تاحالصا  همانرب  ب :

دریگب و شیپ  رد  ار  داسف  هیلع  یگدنز  گرم و  هزرابم  دـیاب  یلخاد  تسایـسرد  اه  تسیلایـسوس  هعماج  هک  دوب  هدـمآ  وا  همانرب  رد 
یم هکلب  دش ، لّسوتم  روز  هب  دیابن  میژر  ینوگنرس  يارب  هک  دوب  دقتعم  مه  میژر  دروم  رد  .دشاب  نوناق  ّتیمکاح  رارقتسا  راتساوخ 

یناریا و هعماج  ّتیهاـم  ّتیـصوصخ و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ماـگ ، هب  ماـگ  تروص  هب  زیمآ و  تملاـسم  ياـه  شور  لـیاسو و  اـب  ناوت 
، یـسایس طیارـش  رد  هک  دریذـپب  دـناوت  یم  ملاس  لقع  اـیآ  .داد  قوس  مسیلایـسوس  يوس  هب  ار  هعماـج  نآ ، یبهذـم  یّلم و  ياـهتنس 

شیپ مسیلایـسوس  يرارقرب  يوس  هب  ماگ  هب  ماگ  زیمآ و  تملاسم  تروص  هب  ناریا  هعماـج  ناـمز  نآ  یناـهج  یخیراـت و  یعاـمتجا ،
؟ دوش هدرب 

مکاـح تئیه  یّقرتـم  حاـنج  اـب  دـیاب  بزح  هک  تـفگ  یمن  وا  رگم  تـشاد ، یلیلحت  نـینچ  لاـس 54 ، رد  مـه  يردنکـسا  جریا  س :
؟ دنک يراکمه 

مه يا  هدوـت  شبنج  جوا  ياـه  لاـس  رد  هـکلب  لاـس 54 ، رد  هـن  وا  .ما  هدـیدن  يردنکـسا  جریا  زا  یلیلحت  نـینچ  زگره  نـم  هـن ، ج :
.تسناد یمن  نکمم  ار  مسیلایسوس  نامتخاس 

شیارگ مسیلایـسوس  هب  هک  تسه  يرکفنـشور  پیت  کی  همکاح ، تئیه  رد  هک  تشون  مه  ایند  هلجم  رد  یتح  .تفگ  یم  ارچ ، س :
.میوش کیدزن  اهنآ  هب  میناوت  یم  ام  دنراد و 

دارفا هب  دـیاب  اـه  يا  هدوت  هک  ممهف  یم  روط  نیا  ار  بلطم  نیا  نم  دـشاب ، لاس 54  هب  طوبرم  ًاقیقد  دـیئوگ ، یم  امـش  هچنآ  رگا  ج :
نآ رد  دوش  یم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  فرح  نیا  .دننک  يراکمه  اهنآ  اب  هدش و  کیدزن  دنراد ، مسیلایسوس  هب  شیارگ  هک  يرگید 

هب نادنمشناد  نارکفنشور و  زا  يدایز  هدع  مه  اکیرمآ  رد  .درک  رقتسم  ناریا  هعماج  رد  ار  یتسیلایسوس  ماظن  طیارش ،
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(1) .مناوخب ناتیارب  يرهشمه  همانزور  زا  ار  يربخ  دیراذگب  .تسه  شیارگ  نیا  مه  زونه  یتح  .دنراد  شیارگ  مسیلایسوس 

، اکیرمآ رد  سکرام  ناوریپ 

نآ ییوجـشناد  ياهطیحم  رد  هژیو  هب  اـکیرمآ و  رد  مسیـسکرام  يرکف  بتکم  هب  هقـالع  تشون ، ییاـکیرمآ  ژاریترپ  هماـنزور  کـی 
.تسا شرتسگ  هبور  روشک ،

يداصتقا و تلادع  دنـشوک  یم  ییاکیرمآ  ياهتـسیسکرام  تشون : سکرام  لراک  زا  یـسکع  پاچ  اب  زورید  لانروژ ، تیرتسا  لاو 
نایهاگـشناد هقالع  همانزور ، نیا  هتـشون  هب  .دـنناسرب  لقاّدـح  هب  ار  ینغ  ریقف و  فـالتخا  دـننک و  رارقرب  روشک  نآ  رد  ار  یعاـمتجا 

تکرـش یناهج » نیون  مظن  رد  مسیـسکرام   » سنارفنک رد  نادداـصتقا ، هک 1500  دـش  راکـشآ  یماگنه  بتکم ، نیا  هب  ییاـکیرمآ 
، دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  هک  یتالیهـست  همه  اـب  ناـنادداصتقا ، نمجنا  يداـصتقا  ياهـسنارفنک  نیرتـگرزب  رد  هک  یلاـح  رد  .دـندرک 

...دسر یمن  مه  رفن  هب 150  ناگدننک  تکرش  دادعت 

دوجو یتسیلایسوس  ماظن  يزوریپ  ناکما  اکیرمآ ، هعماج  ینونک  طیارش  رد  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  هتبلا ،
.دراد

رگید تازاوم  هب  اکیرمآ  ياه  هاگشناد  رد  هک  دیسر  پاچ  هب  نارهت  ياه  همانزور  رد  اکیرمآ  زا  مه  يرگید  ربخ  ربخ ، نیا  اب  هارمه 
اهتسیلایسوس اب  يراکمه  نامه  يردنکسا  زا  روظنم  منک  یم  رکف  اذل  .دننک  یم  سیردت  مه  ار  مسیـسکرام  يداصتقا ، ياه  بتکم 

.رابرد هب  یکیدزن  هن  هدوب و 

.دنک زاغآ  ار  شتّیلاعف  دناوت  یم  هدوت  بزح  هک  هدرک  مالعا  هاش  هک  دش  تبحص  دعب ، یتح  .میراد  ار  شکرادم  ام  ارچ ، س :

یبزح ّتیلاعف  هب  نم  ناـمز  نآ  رد  .مرادـن  ربخ  يا  هیرظن  نینچ  زا  ًاـقلطم  نم  درک ؟ ادـیپ  ترجاـهم  رد  ار  هیرظن  نیا  يردنکـسا  ج :
.دشن حرطم  ام  تاسلج  رد  يرکف  نینچ  زگره  مدرک  یم  راک  يردنکسا  اب  ًامیقتسم  مدوب و  هتشگرب 

.تشون ار  بلطم  نیا  ایند  هلجم  رد  يردنکسا  دوخ  دیا ، هدیدن  ار  نآ  امش  هک  تسا  بیجع  س :

دوشن صخشم  اهنیا  همه  ات  تسا ؟ هتشون  يزیچ  هچ  یطیارش ؟ هچ  رد  یخیرات ؟ هچ  رد  ج :

.يرهشمه همانزور  رویرهش 73 ، طساوا  - 1

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 220 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_212_1
http://www.ghaemiyeh.com


213 ص :

.درک تسرد  يرواد  ناوت  یمن 

؟ تسین رگم  نیمه  نیع  س :

نینچ يربهر ، یعمج  هتسد  رظن  نودب  هک  تسا  يردنکسا  يور  کت  کی  مه  نیا  دشاب ، تسرد  دینک  یم  اعّدا  امـش  هچنآ  رگا  ج :
یبایزرا زا  تسا  ترابع  نآ  دریگ و  یم  همـشچرس  هابتـشا  کی  زا  رظن  نیا  هشیر  لاـح  ره  رد  .تسا  هتـشون  اـیند  هّلجم  رد  ار  يرظن 

ریز ياـهروشک  دروم  رد  هشیمه  مسیلاـیرپما  هک  دوب  هدرک  شومارف  ار  ّتیعقاو  نیا  یکلم  لـیلخ  .لّوحت  لاـح  رد  عاـضوا  تسرداـن 
رد وا  ّتیعقوم  فیعضت  هاش و  يرانکربرد  يدنک  تسایـس  .تسا  هداد  یم  حیجرت  يروهمج  میژر  رب  ار  یتنطلـس  میژر  دوخ ، هطلس 

یـضرا تاحالـصا  ربارب  رد  هاـش  یگداتـسیا  نتـسکش  يارب  یلامـشوگ  کـی  تقیقح  رد  مه  ینیما  لـیمحت  دوبن و  يّدـج  هعماـج ،
لثم ییاهروشک  يارب  مسیلایرپما  ًانئمطم  .دوش  هدامآ  یبای  جنگ  يارب  هک  نیا  يارب  هاش  هب  یـسایس  راشف  کی  .دوب  اکیرمآ  رظندروم 

هک یلاح  رد  .تسا  لرتنک  لباق  یتنطلـس  میژر  نوچ  .دـهد  یم  حـیجرت  يروهمج  کی  هب  ار  یتنطلـس  ياـه  تموکح  هشیمه  ناریا 
نیا هشونیپ ) نارود  رد  یلیـش  اـی  يزنودـنا و  دـننام  يروهمج  هن   ) دازآ ًاتبـسن  يروهمج  ماـظن  رد  .تسین  مولعم  شفیلکت  يروهمج 

.دوـش ضوـع  روـشک  تسایـس  دـنهد و  يأر  مسیلایرپمادـض  درف  کـی  هب  مدرم  رگید ، تاـباختنا  کـی  رد  هـک  دراد  دوـجو  ناـکما 
اکیرمآ هب  هاـش  هکنیا  ضحم  هب  لـیلد ، نیمه  هب  .هدـنلآ  رتکد  هب  یلیـش  رد  دـنداد و  يأر  زنبرآ  رتکد  هب  ـالامتاوگ  رد  هک  روطناـمه 

زا ام  دینکب ، ارراک  نامه  دیرـضاح  امـش  رگا  بوخ ، رایـسب  بوخ ، تفگ : تفریذـپ و  ار  وا  مرگ  یلیخ  يدـنک ، ياقآ  نامه  تفر ،
.دنتخادنا یشرت  ادابم  زور  يارب  ار  وا  دندرک و  صخرم  دوبن ، شیب  يا  هرهم  هک  ار  ینیما  یلع  هلصافالب ، .مینک  یم  ینابیتشپ  امش 

لاح رد  ياهروشک  رد  شا  هطلـس  يرادهاگن  يارب  مسیلایرپما  ياهدنفرت  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوت  یم  نارود  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
نیریـش بآ  هچایرد  ياج  هب  ار  بارـس  هک  درک  طایتحا  رایـسب  دـیاب  دراد و  ینوگانوگ  لاکـشا  یناکم  ینامز و  طیارـش  رد  دـشر ،

.تفرگن

هدرک حرطم  يوروش  ناریا و  هدرتسگ  طباور  لیلد  هب  ار  لیلحت  نیا  يردنکـسا ، جریا  هک  دـننک  یم  لیلحت  روط  نیا  اه  یـضعب  س :
.دوب

یمن لیلد ، نیمه  هب  .مرادـن  دای  هب  دـینک ، یم  دای  نآ  زا  امـش  هک  ار  يردنکـسا  هتـشون  نم  هک  موشروآدای  هبترم  ود  زاب  .دـینیبب  ج :
اباب ناخ  هب  گرم  زا  لبق  جریا  ینارهت  اباب  ناخ  هتـشون  قباطم  هک  میوگب  مناوت  یم  روط  نیا  یلو  .منک  رظنراـهظا  شا  هراـبرد  مناوت 

يارب ام  هک  تسا  هتفگ  ینارهت 
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لاثما نابلط و  تنطلس  ناهاوخ و  هطورشم  اب  یتح  اهورین ، همه  تکرـش  اب  عیـسو  ههبج  کی  دیاب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب 
تاقالم نیرخآ  نایرج  .تسا  هتفگ  ای  هتـشون و  رد 1354  امـش  هتفگ  قبط  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  هلئـسم ، نیا  .مینک  تسرد  ینیما ،

اب هزرابم  لح  هار  وا  هک  ما  هداد  حیـضوت  یکلم ، لیلخ  هب  طوبرم  شخب  رد  ًالبق  ار  سیراپ  رد  يردنکـسا  جریا  اـب  ینارهت  اـباب  ناـخ 
.تسا هتسناد  یم  اه ، بلط  تنطلس  یتح  اهورین ، همه  فالتئا  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن 

هتسباو زورمین ، همانزور  رد  هک  يا  هلاقم  رد  کباب  دنک ، یم  عافد  نآ  زا  هتفرگ و  يورـسخریما  کباب  هک  تسا  یعـضوم  نامه  نیا 
، بیترت نیا  هب  .تسا  هدرک  عافد  هیرظن  نیا  زا  لیـصفت  هب  هدیـسر ، پاچ  هب  يدازآ  هار  همانهام  رد  نآ  نیع  هتـشون و  ناتـسرپ  هاش  هب 

.یگتـسباو هن  مناد و  یم  یتسیلایرپما  ياه  يزاب  تسایـس  مسیلاـیرپما و  زا  قیمع  كرد  مدـع  لـیلد  هب  ار  اـه  ندروخ  بیرف  نیا  نم 
اهنآ هب  هتسباو  اّما  هدرک  مه  شب  شوخ و  هتـشاد ، طابترا  اه  ییاکیرمآ  اب  وا  .تسا  هدشن  اکیرمآ  تسایـس  لماع  هجو  چیه  هب  یکلم 
یّلم تسایـس  زا  تسا  هدش  رـضاح  اکیرمآ  دوب  دقتعم  دـمآ و  رانک  اکیرمآ  اب  دوش  یم  هک  دوب  هدیـسر  داقتعا  نیا  هب  وا  .تسا  هدوبن 

.دنتفریذپن نارگید  حلاص و  .تفرن  یکلم  ياهاضاقت  راب  ریز  یّلم  ههبج  اّما  .دنک  يرادبناج  یـسارکومد  تاحالـصا و  زا  يرادـفرط 
.دنتسناد یم  یسایس  يزاب  یعون  ار  تسایس  نیا  دندوب و  رتهاگآ  یقیدص ، یباجنس و  حلاص ، رایهللا  نم ، رظن  هب 

دنتـشاد اهنآ  هک  دنیوگ  یم  دنا و  هتفرگ  اهنآ  یگدنام  باوخ  لیلد  ار  یّلم  ههبج  يریگ  عضوم  نیا  هشیمه  نایزوتاک ، یکلم و  هتبلا 
.دنتشادن ار  اهراک  نیا  هلصوح  دندز و  یم  ترچ 

سلجم هب  نتفر  ناهاوخ  یّلم  ههبج  ناربهر  زا  يدایز  هدع  تفر ، مه  سلجم  هب  دوب و  هدش  سلجم  هدـنیامن  حـلاص  رایهللا  هتبلا  س :
.دندوب

.تشاد یبوخ  تبثم و  يریگ  عضوم  مه  سلجم  رد  دش و  مه  باختنا  درک و  تکرش  ناشاک  تاباختنا  رد  عقوم  نامه  رد  هلب ، ج :

.دندوب یناملراپ  هزرابم  هب  دقتعم  اهنآ  نوچ  .دش  باختنا  حلاص  طقف  دندشن ، باختنا  اّما  .دندرک  تکرش  اه  یلیخ  هتبلا  س :

یم هدـید  مه  نایزوتاک  نویامه  ياه  هتفگ  رد  .تسا  ماهّتا  اهنیا  همه  نم  رظن  هب  .دوب  هدرکن  شزاس  حـلاص ، یلو  .تسا  تسرد  ج :
نیا .دـهدب  هولج  ّتیمها  یب  هاتوک و  تسپ و  هداعلا  قوف  ار  نارگید  دزاسب و  تب  کی  یکلم  زا  هک  تسا  نیا  وا  شـالت  ماـمت  .دوش 

.تسا دنسپان  رایسب  تسردان و  اه ، ّتیعقاو  فیرحت  خیرات و  اب  دروخرب 
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! تسین يراگن  خیرات  هویش  هک  نیا  .دیآ  یمن  تسد  هب  تسام  رظندم  هک  يریثأت  يزومآ و  سرد  نآ  يا ، هویش  نینچ  اب  س :

ادـیپ يا  هدرتسگ  هنماد  دـنا  هتـشون  اه  ّتینهذ  نیا  اب  دارفا  نیا  هک  اه  باتک  هنوگ  نیا  هک  نیا  مه  نآ  لـیلد  دـشاب و  دـناوت  یمن  ج :
.درکن

.تسا یکلم  حانج  هدنیامن  هک  یطخ  .دننک  میسرت  صاخ ، طخ  کی  ناشدوخ  يارب  هک  تسا  نایاقآ  یعس  لقاّدح  س :

اب هدوت  بزح  تسا و  هدـش  عافد  یکلم  لیلخ  زا  تدـش  هب  نآ  رد  هک  تسا  ناهرب  هللادـبع  هتـشون  ههاریب ، باـتک  شا  هنومن  هلب ، ج :
مه زونه  هدـش و  پاچ  لاس 1368  رد  هخـسن  رازه  باـتک 3  نیازا  .تسا  هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  تدـش  هب  رادـخاش ، ياـه  غورد 

.تسه اه  یشورفباتکرد 

هّتبلا .دوش  یم  حرطم  ناریا  هعماج  رد  لبق ، زا  رتشیب  هظحل  ره  یکلم  تسا ، هتـشون  هک  یکلم ، رگید  رادفرط  نایزوتاک ، نویامه  ای  و 
: تسا هتشون  نینچ  وا  .داد  رییغت  ناوت  یمن  مکح ، رودص  اب  ار  یعامتجا  تاّیعقاو  اّما  تسا  زاب  رایسب  مکح ، رودص  اعّدا و  نادیم 

.دنا هدینـش  ار  وا  مان  طقف  ای  دـنا و  هدینـشن  وا  زا  یمان  مدرم ، بلغا  .تسا  ّقفومان  نادرم  زا  ناریا ، عامتجا  رد  مه  زونه  یکلم ، لیلخ 
نشور لیالد  هب  ای  دنناد و  یمن  وا  مان  ندرک  دنلب  رد  ار  دوخ  حالص  زونه  شقباس  ناتـسود  زا  یخرب  یتح  ناراکردنا ، تسد  رتشیب 

یگتخپان ای  و  یخیرات ، يربخ  یب  رثا  رب  ای  دنـسرت و  یم  تخـس  تسا ، ناشدوخ  ياه  هتـشذگ  تقیقح  رگنایامن  هک  یکلم  هیاـس  زا 
.دنرادن یکلم  لیلخ  مان  هب  يا  هدیدپ  تخانش  يارب  یتسرد  رایعم  کحم و  کیژولوئدیا ،

ردـق و هب  لبق  زا  رتشیب  هظحل ، ره  نامز ، تشذـگ  اب  هک  دـید  میهاوخ  میـشاب  هتـشاد  یهجوت  یخیراـت  ریـس  هب  رگا  فاـصوا ، نیا  اـب 
.تسا هدش  هدوزفا  ناراکردنا ، تسد  نیمه  دزن  یکلم  شزرا 

دننکـش و یمن  تسد  رـس و  یکلم  لیلخ  هدیدپ  يارب  هک  یناسک  هب  ار  هتـسیاشان  دب و  ياه  یگژیو  همه  هک  نایزوتاک  نویامه  هتبلا 
.دنک یم  يراددوخ  ناراکردنا  تسد  نیا  ندرک  صخشم  زا  تسا ، هداد  تبسن  دنتسین ، وا  دناب  وزج 

داتفا و هابتـشا  هب  یکلم  لیلخ  دـش ، ادـیپ  هاوخیدازآ  یّلم و  ياهورین  ّتیلاّعف  يارب  يدودـحم  تاـناکما  هک  ات 43  ياه 39  لاـس  رد 
یگرزب تاهابتـشا  همه  همه و  اکیرمآ ، تسایـس  هب  تبـسن  ینانچنآ  یبایزرا  ملع و  هللادـسا  يرگ  یجنایم  اب  هاش  اب  رادـید  شریذـپ 

.تسا هدوب  دازآ  ّتیلاّعف  دودحم  ناکما  نامه  نارود و  نامه  لوصحم  هک  تسا 
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نآ هب  نایزوتاک  نویامه  هتبلا  هک  تشاد  يدایز  تاهابتـشا  دوخ  یـسایس  یگدـنز  رد  متفگ ، مه  لـبق  هک  روط  ناـمه  یکلم  لـیلخ 
رگا نونکا  .دـندش  رود  وا  زا  شا ، یگدـنز  نایاپ  رد  وا ، ناوریپ  قلطم  تیرثکا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  .دـنک  یمن  يا  هراشا 

.درادن يا  هدیاف  ًاعطق  دننز ، یم  اپ  تسد و  وا  ندرک  حرطم  يارب  يرفن  دنچ 

عیسو هطلس  ربارب  رد  دوب و  هدش  مامت  ًابیرقت  لاس 1340 ، ات  دادرم ، زا 28  دعب  یّلم  ههبج  هک  دسر  یم  رظن  هب  ثحب ، نیا  يادج  س :
، یّلم ههبج  زا  یبلط  تیفاع  رصانع  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  تشادن ، هزرابم  يربهر و  يارب  یناوت  رگید ، ناراشتـسم  ندمآ  اکیرمآ و 
ار یّلم  ههبج  هیاس  اـم  مه  لاس 40  زا  دـعب  .دـنتفر  ناشراک  یپ  یّلک  هب  مه  اه  یـضعب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  راظتنا  ربص و  تساـیس 

.دوبن يربخ  چیه  ههبج ، دوخ  لخاد  رد  اّما  .تشاد  تشحو  نآ  زا  تموکح  ًانایحا  هک  ار  شمسا  میراد و 

نیا .درک  ادیپ  يدودحم  شبنج  لاس 40  زا  تالیکـشت  نیا  .تشادن  یجراخ  دوجو  رگید  یّلم  ههبج  ینعی  .تسا  تسرد  ًالماک  ج :
عورـش ار  یتکرح  ًاددجم  لاس  دـنچ  زا  سپ  مه  ناریا  بزح  .دوب  يا  هدوت  يا و  ههبج  ناناوج  نایوجـشناد و  بناج  زا  رتشیب  شبنج 

ات 55، لاس 1340   15 هلصاف 14 - رد  ینعی  .دش  زوریپ  بالقنا  هک  مه  نآ  زا  دعب  دوش و  یم  طوبرم  ات 57  ياه 55  لاس  هب  هک  درک 
نیا رد  دـشن و  هدـید  یّلم  ههبج  زا  يدوجو  راهظا  مه  قّدـصم  رتکد  تشذـگرد  زا  دـعب  .تشادـن  دوجو  يریگمـشچ  ّتیلاّعف  چـیه 

رد تسا  هتفگ  شدوخ  هک  روط  ناـمه  یقیدـص  رتکد  .دوب  روشک  زا  جراـخ  رد  مه  نآ  هک  دـش  لیکـشت  موس  یّلم  ههبج  مه  عطقم 
هک دنتـشادن  ار  نآ  ییاـناوت  یلو  دنتـشاد  یلفحم  مه ، دارفا  هیقب  .داد  افعتـسا  یّلم  ههبج  زا  هشیمه  يارب  ای 43 ، ياه 42  لاس  ناـمه 

دندز یم  یسایس  ّتیلاّعف  هتشر  کی  هب ، تسد  ناریا  بزح  ناربهر  بالقنا 1357  هناتسآ  رد  .دنروایب  دوجو  هب  یمدرم  نایرج  کی 
.دوب هارمه  يرایسب  ياه  يورجک  اهدوبمک و  صیاقن و  اب  هک 

.دوب وا  فیط  رایتخب و  روپاش  تسد  هب  بزح  يربهر  بالقنا ، هناتسآ  رد  هک  تسا  نآ  شتلع  ًارهاظ  س :

، مراد عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  دش و  نادیم  دراو  یّلم  ههبج  ناونع  تحت  یباجنس  رتکد  یلو  دوب  رایتخب  تسد  ناریا  بزح  يربهر  ج :
هک یلاح  نیع  رد  رایتخب ، يربهر  هب  ناریا  بزح  .دنتـشادن  تکرـش  نآ  رد  ناگرزاب ، سدـنهم  ییـالع و  ریما  رتکد  حـلاص ، راـّیهللا 

دننام يدارفا  زا  تفرگ ، شیپ  رد  هاش  اکیرمآ و  اب  شزاس  يوس  هب  یلقتسم  يریگ  تمس  دوب ، یّلم  ههبج  وضع  ًامسر 
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.دش یم  هدینش  يربخ  مه  يریشمش  ياقآ  یناجنز و  هللا  تیآ 

دنچ هب  وا  ندوب  یکاواس  هقباس  هک  یمساق ، لضفلاوبا  لثم  یکاواس  رصانع  رایتخب ، رتکد  یباجنـس و  رتکد  رانک  رد  ناریا  بزح  رد 
.دندوب ناگدننادرگ  زا  تشگ ، یمرب  نآ  زا  شیپ  لاس 

رگا اعقاو  میـسر ؟ یم  يا  هجیتن  هچ  هب  مینک ، یـسررب  یفنم ، تبثم و  طاقن  ظاحل  هب  ار  ناریا  بزح  همانراک  میهاوخب ، رگا  الاح  س :
؟ میئوگب میناوت  یم  هچ  میهد ، ناشن  خیراترد  ار  بزح  نیا  درکلمع  هنیئآ ، نوچمه  میهاوخب 

هبنج نیا  .تسا  هدوبن  اه  تسیلایرپما  هب  هتـسباو  بزح  ینعی  .دوب  یلم  بزح  کی  لاحره  رد  ناریا ، بزح  هک  متـسه  دـقتعم  نم  ج :
یـسارکومد راتـساوخ  هکلب  يداـصتقا ، یعاـمتجا  هدرتـسگ  تارییغت  راتـساوخ  هن  هتبلا  .دوب  یـسارکومد  راتـساوخ  هک  دوب  نآ  تبثم 

شدرکلمع رد  ام  دشاب ، هدوب  يزیچ  ناریا  بزح  همانرب  رد  یعامتجا  يداصتقا و  تاحالـصا  دروم  رد  رگا  رگید ، زیچ  هن  یـسایس و 
روط هب  ناریا  بزح  زا  یلو  دننک  یم  حرطم  ار  هریغ  یضرا و  تاحالصا  هلئسم  ناشاه  هتشون  رد  دارفا  یضعب  هتبلا  .مینیب  یمن  يزیچ 

يدازآ يدج  رادفرط  ناریا ، بزح  ملـسم  ردـق  اما  .ما  هدـیدن  يزیچ  نم  يداصتقا ، یعامتجا ، يریگ  عضوم  کی  ناونع  هب  یمـسر ،
.دوبن تنطلسدض  ناریا ، بزح  .دوب  یساسا  نوناق  بوچراچ  رد  هاش  تارایتخا  ندرک  دودحم  یسایس و  ياه 

یلو دنک  تنطلـس  دنامب و  هاش  دوب  دقتعم  دوب  یبهذم  مدآ  کی  هک  مه  ناگرزاب  سدـنهم  دوخ  یتح  .دوبن  مه  یلم  ههبج  دوخ  س :
...و ناریا  تلم  بزح  هچ  يدازآ  تضهن  هچ  .دوب  یلم  ههبج  یلک  زت  هک  نیا  .دنکن  تموکح 

هک دریگب  اپ  یـسارکومد  نانچ  هک  تسه  نآ  ناکما  هداتفا  بقع  روشک  کی  رد  هک  دـنراد  ار  طلغ  روصت  نیا  ناـیاقآ ، نیا  همه  ج :
هخرچود اب  هاشداپ  هک  ار  دئوس  ای  ژورن و  دنله ، ناتـسلگنا ، تموکح  هنومن  دوش  یم  هک  دننک  یم  روصت  نانیا  .دنک  دودحم  ار  هاش 

هب تموکح ! هن  دـنک و  تنطلـس  طقف  هاش  نآ  رد  هک  یتموکح  ینعی  .درک  هدایپ  ناریا  رد  ار ، دـنک  یم  دـیرخ  دـیآ و  یم  نابایخ  هب 
.تسا لاحم  یشیدنا و  هداس  نیع  يزیچ ، نینچ  نم  رظن 

یـسایس تیلاّعف  لابند  هب  تکلمم  زا  لسن  ود  میـسر ؟ یم  يا  هجیتن  هچ  هب  میـشاب ، هتـشاد  یخیراـت  یباـیزرا  کـی  میهاوخب  رگا  س :
؟ دروآ مدرم  يارب  يا  هشوت  هچ  درک  تیلاّعف  لاس  هک 40  یبزح  دیسرن ، مه  يا  هجیتن  هب  دنداتفا و  مه  نادنز  هب  دندوب ،

رد هک  دربـب  یپ  مهم  ّتیعقاو  نیا  هب  تسناوـتن  دوـخ ، تیلاّـعف  نارود  رد  بزح  نیا  هک  دوـش  یم  روـط  نیا  هلئـسم  يریگ  هجیتـن  ج :
راوخناهج ياه  تردق  دوجو  طیارش  رد  ناریا و  ریظن  یئاهروشک 
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نآ رد  .دـشاب  یئانثتتـسا  ناسنا  کی  هاـش  هک  نیا  رگم  .درادـن  دوجو  تنطلـس  ظـفح  اـب  یـسارکومد  يرارقرب  ناـکما  یتسیلاـیرپما ،
ار يرگید  درف  دـننک و  یم  رانکرب  ار  وا  ناخاضر ، لثم  يردـلق  کمک  هب  ای  شا و  هداوناخ  کمک  هب  ای  اه  تسیلایرپما  مه  تروص 

.دنناشن یم  وا  ياج  هب 

تسرد اهنک  قاچراک  يارب  یقوتاپ  دمحا ، لآ  لالج  موحرم  ریبعت  هب  اههاگـشناد و  رد  هن  دنتـشاد و  ذوفن  هماع  دوخ  رد  هن  اهنآ  س :
.دندوب هدرک 

چیه هب  هتـشذگ ، ياه  هبرجت  زا  دـعب  مه  نآ  دـننک  تقفاوم  تنطلـس  اب  دنتـسناوت  یمن  نویبالقنا  هک  ارچ  دندیـسرن  هجیتن  هب  اهنآ  ج :
، روشرپ ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  هدوت  هاش ، نامز  رد  .دنریگب  اپ  دنتـسناوتن  اهنآ  مه  لیلد  نیمه  هب  .دننک  تقفاوم  دنتـسناوت  یمن  هجو 
هب رـضاح  ًالـصا  هک  دوب  هدیـسر  بل  هب  ناشناج  ناـنچنآ  كاواـس ، هنایـشحو  تامادـقا  یگدـنز و  ياـسرف  تقاـط  ياـهراشف  رثا  رد 

تـسناوتن داتـسرف  جراخ  هب  یـصخرم  ناونع  هب  ار  هاش  هک  يدوجو  اب  دمآ ، رایتخب  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  .دندوبن  هاش  دوجو  شریذـپ 
يرگید سک  اه ، یکاواس  زا  ریغ  .تشادـن  يرادـفرط  هنوگ  چـیه  ینعی  .دـنک  ادـیپ  ییاپ  ياـج  هعماـج  نارکفنـشور  ناـیم  رد  یتح 
تـساوخ یمالـسا ، يروهمج  هلئـسم  هک  دننک  كرد  ار  تیعقاو  نیا  دنتـسناوتن ، اهنآ  .دنک  تارهاظت  وا  زا  ینابیتشپ  رد  دوبن  رـضاح 

زا يرامـش  يردنکـسا و  .دوب  لکـش  نیمه  هب  بالقنا  هناتـسآ  رد  بزح ، رد  مه  ام  عضو  .تساهرـشق  همه  زا  مدرم ، قلطم  تیرثکا 
.درک ارجا  ار  یساسا  نوناق  تشاد و  هگن  ار  تنطلس  دوش  یم  هک  دندوب  دقتعم  شنارکفمه 

؟ تسج دیاب  اجک  رد  ار  نآ  أشنم  دوب ؟ هچ  شرگن  عون  نیا  لیلد  س :

.تشاد تلع  هس  ج :

ناریا دننام  يروشک  رد  ایوگ  هک  دندوب  مهو  نامه  راچد  هک  نیا  مود  دـندید و  یمن  ار  بالقنا  يافرژ  یگدرتسگ  اهنآ  هکنیا ، لوا 
.تشاد هاگن  اجرباپ  درک و  نیمأت  یتنطلـس ، ماظن  يرادـهاگن  اب  ار  کیتارکومد  ياه  يدازآ  ناوت  یم  نامز  نآ  یناهج  عاضوا  اـب  و 

.تفرگ دهاوخ  ار  هاش  طوقس  يولج  ًاملسم  دراد ، ناریا  رد  هک  ورین  همه  نآ  اب  اکیرمآ  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  هک  نیا  موس 

اب ناشدوخ  لوق  هب  دـندوب و  هدـناوخ  مسیـسکرام  دـندوب ، یتسینومک  ياـهروشک  رادـفرط  ناـشدوخ  حالطـصا  هب  اـهنآ  بوخ ، س :
؟ دندرک يور  تسار  ارچ  رگید  اهنیا  هچ ؟ دندوب ، انشآ  شخبیدازآ  ياه  تضهن 

مک ناریا  ةدوت  بزح  نالاعف  رداک  رد  هک  نیا  یکی  موش  روآدای  دیاب  ار  زیچ  ود  هراب  نیا  رد  ج :
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دننکن هابتشا  نازرابم  هک  نیا  يارب  نیـشیپ  ياه  تخانـش  ۀمه  هکنیا  رگید  دننادب و  تسرد  ار  يردنکـسا  هاگدید  هک  يدارفا  دندوب 
.دنک یمن  تیافک 

.میا هدید  مه  یتسینومک  یناهج  شبنج  رد  رت و  گرزب  رایسب  رایسب  ياه  سایقم  رد  ار  تاهابتشا  تسد  نیا  زا 

رد هلاس  ةرود 30  کی  رد  تشاد و  نیچ  بالقنا  يزوریپ  رد  یمیظع  شقن  هک  وئام  اـیآ  .تسا  یبوخ  لاـثم  گـنوت  ۀـستوئام  هنومن 
، یعامتجا ياه  ّتیعقاو  هب  یّهجوت  یب  یپ  رد  يال ، نئوچ  یچوئاشویل و  نوچ ، نیب  عقاو  ناراکمه  دوجو  اـب  دوب  نیچ  بـالقنا  نطب 

ناربج ياه  نایز  یگنهرف  بالقنا  اه و  نومک  گرزب ، شهج  ینعی  یخیرات ، گرزب  هابتشا  هس  اب  وئام  دشن ؟ میظع  تاهابتشا  راچد 
رارـصا دوخ  هابتـشا  رب  مه  زاب  یلو  .تخادـنا  بقع  هب  ار  نیچ  لماکت  لاـس  تسیب  ًاـقیقد  هک  دروآ  دراو  نیچ  تفرـشیپ  هب  يریذـپان 

.دنوش یم  گرزب  تاهابتشا  بکترم  مه  گرزب  نازرابم  یتح  هک  دینیب  یم  سپ  .تشاد 

، دندش هابتشا  راچد  نیچ ، يایاضق  زا  دعب  یتح  هک  میراد  ار  اهتسینومک  نیمه  زا  يرایسب  دادعت  اّما  دندرکن ، رظنراهظا  اه  یلیخ  س :
.زرواشک نودیرف  ًالثم 

نایرج دراو  یقاّفتا  روط  هب  ینّیعم  طیارـش  رد  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  وا  .مرادن  لوبق  رادمتـسایس  کی  ناونع  هب  ار  زرواشک  نم  ج :
ياج هب  دنتفر و  دوخ  یگدنز  لابند  هب  ناشیاه ، تساوخ  ندشن  هدروآرب  لابند  هب  یتّدم  زا  سپ  دـندش و  اریا ن  پچ  یـسایس  ياه 

.دنزادنیب نآ  نیا و  ندرگ  هب  ار  هانگ  دندرک  یعس  دنیوگب  ار  دوخ  رارف  یلصا  ّتلع  هکنیا 

تاداقتعا لماک  ظـفح  اـب  ریخا  رفن  هس  تشاد ، تواـفت  ییاقـس  یمـساق و  دـمحا  نتورف ، رتکد  نتفر  راـنک  اـب  زرواـشک  نتفر  راـنک 
هتفر و رانک  بزح  زا  درک ، یم  لابند  بزح  يربهر  تیرثکا  هک  یهار  اب  يدج  رظن  فالتخا  هیاپ  رب  دوخ  یناسنا  تفارـش  یبالقنا و 

يردنکسا جریا  نایم  یتح  نم ، رظن  هب  .دنداد  همادا  دوخ  ةزرابم  هب  دندوب ، هدش  دقتعم  نآ  هب  هک  یهار  رد  طئارش ، نیرت  تخـس  رد 
.دراد دوجو  مهم  یفیک  توافت  مه ، زرواشک  و 

، میئوگب میهاوخب  رگا  ریبعت ، کی  هب  دـننام  یمن  رتشیب  رفن  هس  ود ، یلم ، ههبج  رد  تقونآ  مینک ، حرطم  روطنیا  میهاوخب  اـم  رگا  س :
.دندوب بلط  تیفاع  تقولا و  نبا  یعون  هب  هیقب ، سپ  تسا ، هدوب  یسایس  یگدنز  ناش ، یگدنز 

هدوزفا نآ  هب  ًادعب  هچنآ  نودب  .دوب  یـساسا  نوناق  هیاپ  رب  یـسارکومد  يرارقرب  يارب  اهنآ  ةزرابم  یلو  دنتـشاد  يزرابم  یگدـنز  ج :
.دوب هدش 
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؟ ...و هناراکشزاس ، تسایس  راظتنا ، ربص و  تسایس  .دندیباوخ  یم  دنتفر  یم  دوب  راشف  هک  عقوم  ره  ینعی  س :

اّما .دـنرادن  یگدامآ  راوشد  تخـس و  هزراـبم  کـی  يارب  اـهنآ ، .تسا  هاوخیدازآ  یعاـمتجا  ياـهورین  زا  یـشخب  تیـصاخ  نیا  ج :
ناریا رد  اکیرمآ  ترافس  يرگراک  روما  هتسباو  منک : يروآدای  تسین  دب  هک  تسه  یبلاج  رایسب  رظنراهظا  کی  اه  يا  هدوت  ةرابرد 

: تسا نینچ  نآ  نتم  .تسا  بلاج  رایسب  هک  هداتسرف  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  شرازگ  کی  ياه 1320 1325 ، لاس  رد 

تـسد دوخ  يرگراک  يوزاب  ۀلیـسو  هب  هک  درک  وربور  يدج  يرطخ  اب  ار  دوجوم  عضو  هدوت ، بزح  راب  نیتسخن  رـصاعم ، ةرود  رد 
ناربـهر .تخیگنارب  لوحت  زا  يرادـبناج  هب  ار  يدـحاو  شـالت  دز و  نارگراـک  نتخاـس  لکـشتم  يارب  قـفوم  شـشوک  نیتـسخن  هب 
ّتیعـضو رد  نارگراک  دوس  هب  ار  دوخ  دندوب  هدامآ  هک  يرگراک  ناگدنیامن  اهنت  تسا و  هداد  هئارا  روشک  نیا  هک  ینیتسار  رگراک 

.دندوب هدوت  بزح  وضع  ًارثکا  هنافسأتم  دنهد ، رارق  يراوشد 

يور هدایز  نآ  هب  ار  نانآ  تسا ، هسیاقم  لباق  شیپ ، نرق  کی  رد  ناتـسلگنا  عاضوا  اب  اهنت  هک  یعامتجا  يداصتقا و  تکـالف  دـیاش 
(1) .دوب هتشاداو 

، دعب هب  هطورشم  ردص  زا  هک  میسر  یم  ّتیعقاو  نیا  هب  مینک ، هاگن  هلئسم  نیا  هب  یـسانشناور  یـسانش و  هعماج  رظن  هطقن  زا  رگا  س :
دنا هدمآ  راگنا  مه  دعب  دندرک  یم  ّتیلاعف  یهام  ود  یکی  دندش و  یم  هزرابم  دراو  ینعی  .دندوب  يروط  نیمه  ام  لاجر  زا  يرایـسب 

.دنتشادن هزرابم  رد  تماقتسا  ماود و  .دنتفر  یم  دنراذگب ، ار  بآ  فرظ  کی 

هطورـشم بـالقنا  هطورـشم ، بـالقنا  رد  هنومن  ناونع  هب  .تسا  نیمه  ّتیعقاو  هاوخیدازآ ، یـسایس  نادرم  زا  يرایـسب  دروـم  رد  ج :
.دمآ شیپ  لبق  یگدامآ  هنیمز و  شیپ  اب  هک  صاخ ، ياهیگژیو  اب  شدوخ  صاخ  نارود  هب  طوبرم  دوب  ینایرج 

ّآلماک يدارفا  دنتفرگ ؟ رارق  نآ  سأر  رد  دندش و  جوم  نیا  راوس  یناسک  هچ  اهدـعب  .دـندوب  یـضاران  كانتـشحو  دادبتـسا  زا  مدرم 
زا یفلتخم  ياه  لکـش  هب  اه  نیا  ۀمه  هک  يرازاب ، هدع  کی  نویناحور ، هدع  کی  اه ، هتفر  گنرف  زا  هدع  کی  توافتم ، فلتخم و 

ناریا رد  مه  یجراخ  گرزب  تردق  ود  .دوب  رثؤم  يدج  روط  هب  یجراخ  تسایس  ود  نامز  نآ  ناریا  رد  .دندوب  ینابـصع  دادبتـسا ،
.يرازت هیسور  تسایس  ناتسلگنا و  تسایس  .دنتشاد  تردق  دربن 
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، دنتـشادن یـسایس  هبرجت  چـیه  هک  یهورگ  .دـش  ادـیپ  یبیجع  هداعلا  قوف  نوجعم  ناریا ، تیطورـشم  بـالقنا  ناـیرج  رد  هجیتن ، رد 
هیـسور مسیلایرپما  .دنتفرگ  رارق  یجنرغب  يراوشد و  عضو  نینچ  رد  دنتـشادن ، یکرتشم  همانرب  چیه  دنتـشادن ، یکرتشم  يژولوئدـیا 

کی بالقنا 1905 ، بوکرس  زا  سپ  دوب و  نابیرگ  هب  تسد  یمدرم  بالقنا  اب  لخاد ، رد  دوب ، هدروخ  تسکش  نپاژ  گنج  رد  هک 
دروم رد  هژیو  هب  یعامتجا  تاحالصا  هتشر  کی  هب  تسد  دیدج  تلود  دش و  ادیپ  دودحم  ياه  يدازآ  اب  یـسارکومد  هبـش  نایرج 

.دندوب ناگدرب  همین  دننام  نامز  نآ  ات  هک  ناناقهد  یئاضران  زا  نتساک  يارب  مه  نآ  .دز  یضرا  هلئسم 

هیـسور ذوفن  ریز  زا  ناریا  ّتیمکاـح  ندیـشک  نوریب  يارب  تفرگ و  هرهب  هیـسور ، فعـض  زا  ناتـسلگنا ، يروطارپما  رگید ، يوس  زا 
.دش نادیم  دراو  دادبتسا ، اب  هزرابم  راعش  اب  يرازت ،

کلم .دندنام  رادافو  نایاپ  ات  دندوب  هاوخیدازآ  تسرپ و  نهیم  ًاعقاو  هک  يا  هدع  زورنآ ، نارادمتـسایس  نایم  زا  جنرغب ، عضو  نیا  رد 
، نویناحور نایم  زا  ناخرقاب و  ناخراتس ، ینابایخ ، یناهفـصا ، ظعاو  .دندوب  یئالاو  ياه  ناسنا  ادخهد ، لیفارـساروص و  نیملکتملا ،
زا يرامش  دندرک و  رایسب  ياه  يراکادف  تیطورشم ، بالقنا  نالاّعف  ناربهر و  زا  يرایـسب  یناهبهب و  هللا  تیآ  یئابطابط و  هللا  تیآ 

.دنداد ار  دوخ  ناج  یتح  تیطورشم ، بالقنا  ناگدننادرگ 

یجیاتن اب  ار  بالقنا  دنتـسناوتن  دنتفرگ ، رارق  جنرغب  رایـسب  طئارـش  رد  دـندوب و  هبرجت  یب  یـسایس  تازرابم  هنیمز  رد  هک  ناسک  نیا 
نیع دننام  دادبتـسا ، لامع  نیعجترم و  ۀمه  ًابیرقت  یبالقنا ، شبنج  ندرک  شکورف  اب  .دنناسرب  نایاپ  هب  دـمآ ، تسد  هب  هچنآ  زا  رتهب 

يزوریپ یپ  رد  تفاـی و  ناـیاپ  رد 1285  تیطورـشم  بالقنا  .دـندمآ  راک  رـس  رگید  رفن  دـنچ  هداز و  یقت  ياقآ  هفاـضا  هب  هلودـلا ،
، درک لیمحت  اـم  روشک  هب  ار  دادرارق 1919  ناتـسلگنا ، .دش  جنرغب  رایـسب  هرابود  ناریا  رد  یـسایس  عضو  هیـسور ، رد  ربتکا  بالقنا 
اه یـسیلگنا  .دوبن  دادرارق  نآ  نتـشادهاگن  اجرباپ  ناکما  هیـسور ، رد  نویبـالقنا  يزوریپ  یبالقنادـض و  ياـهورین  تسکـش  اـب  یلو 
هب ار  یساسا  نوناق  تیطورشم ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  لاس  دودح 9  رد  ینعی  رد 1299 ، ناخاضر  ءایضدیس و  ياتدوک  اب  دنتسناوت 

.دننک لیمحت  ام  روشک  مدرم  رب  ار  يا  هماکدوخ  تموکح  لاس ، يارب 20  لیطعت و  یّلک 

بالقنا يارب  دـناد و  یم  کیتارکومد ، اوژروب  بالقنا  کـی  ارنآ  نینل ، .تشاد  يا  هدوت  یمدرم و  هیاـپ  ًاـعقاو  تیطورـشم ، بـالقنا 
مغر هب  .تسا  هدـش  لئاق  يدایز  شزرا  نارگرامعتـسا ، ۀطلـس  ریز  ياهروشک  رد  یمدرم  بالقنا  نیلوا  ناونع  هب  ناریا ، تیطورـشم 

، یمدرم ۀیاپ  نیا 
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نایم تردق  گنج  دش و  یمن  لیکشت  نشور ، مجـسنم و  همانرب  کیاب  هدیقع ، مه  هورگ  کی  زا  یناریا  تیطورـشم  بالقنا  يربهر 
يریگ هرهب  نآ  زا  سیلگنا  نارگرامعتـسا  یلخاد  عاجترا  همه ، زا  شیب  هک  یگنج  .تفرگرد  يربهر  نورد  گـنراگنر  ياـههورگ 
يریگ هرهب  دروم  رابدـنچ  دـعب  ياه  نارود  رد  هک  تیطورـشم  بالقنا  درواتـسد  اهنت  .دـندیناشک  تسکـش  هب  ار  بالقنا  دـندرک و 

.دوب شیاهدوبمک  همه  اب  یساسا ، نوناق  نامه  تفرگ ، رارق  هاوخیدازآ  ياهورین 

.تسا یمدرم  بالقنا  ره  يزوریپ  یساسا  طرش  لزلزت ، نودب  عطاق و  يربهر  اب  هبرجتاب  مجسنم و  بزح  ای  هورگ و  کی  دوجو 

مامت ًابیرقت  .دوب  هتفرگارف  یشزرااب  رایـسب  ياه  سرد  بالقنا 1905  نایرج  رد  نآ  يربهر  هک  دـش  زوریپ  نیا  يارب  ربتکا ، بـالقنا 
هدزاود ینالوط  نارود  کی  زین  نآ  زا  سپ  دندوب و  هدرک  تکرـش  بالقنا 1905  رد  هیسور ، رد  ربتکا  بالقنا  هدننک  يربهر  هورگ 

لخاد رد  هک  یئاهنآ  تسد  هب  ههبج  راهچ  رد  يدـج  هزراـبم  دـندرک ، هبرجت  ینلع  یفنم و  تازراـبم  بیکرت  رد  ار  یـشزومآ  هلاـس 
هب هک  اهنآ  دـندوب و  ترجاهم  رد  هک  اهنآ  هچ  دـندرب و  یم  رـس  هب  اه  نادـنز  رد  يربیـس و  رد  هک  یئاـهنآ  دـندوب و  یفخم  هیـسور 
رد بیترت ، نیا  هب  .تفرگرد  دـندرک  یم  راـک  یلحم  ةدـش  باـختنا  ياـه  ناـمزاس  یتـلود و  ياـمود  رد  یمدرم  ناگدـنیامن  ناونع 
اب و  نشور ، يژولوئدـیا  اب  هبرجتاب ، هورگ  کی  گـنج ، رد  نآ  ياـه  تسکـش  یپ  رد  يرازت و  میژر  فعـض  ینعی  دـعاسم  طـئارش 
رد حلص  » تسرد ياهراعش  حرط  اب  اّما  دندوب  یکچوک  رایسب  تیلقا  هورگ  نیا  هک  يدوجو  اب  .تشاد  دوجو  قیقد  صخـشم و  همانرب 

لباقم هلاس  ود  گنج  رد  دـننک و  زیهجت  ار  نازابرـس  نارگراک و  ناناقهد و  میظع  ياهورین  دنتـسناوت  ناـناقهد ،» هب  نیمز   » و ههبج »
یخیرات يزوریپ  دـندوب ، زّهجم  اـهرازفا  گـنج  نیرتهب  هب  هک  رگرامعتـسا  روشک  هدـفه  ناـیوج  هلخادـم  يرازت و  شترا  هدـنامیقاب 

.دندروآ تسد  هب  یناشخرد ،

یمالسا 1357 بالقنا  تشاد ، ار  ّتیعضو  نیمه  مه  رد 1949  نیچ  ریبک  بالقنا  .میدهاش  نیچ  بالقنا  رد  ار  یتّیعضو  نینچ  ریظن 
.تشاد ار  اه  یگژیو  نیا  زا  یشخب  مه ، نامروشک  رد 

یخربو یئالع  ریما  حلاص ، راّیهللا  ًالثم  رویرهش 20 ، زا  دعب  میئوگب  الاح  .دنیآ  یم  نادیم  هب  لاس 1320  رد  یّلم  ههبج  ياضعا  س :
زا لبق  ات  اکیرمآ  ًاضعب  سیلگنا و  هدناشن  تسد  ياه  تلود  رد  ناشدوخ  ینعی  .دندوب  ریزو  ریزو و  نواعم  یتلود  هاگتسد  رد  رگید 

! تسین بیجع  .دندیسر  ترازو  هب  اتدوک 

.دندوب ریزو  مه  ناخاضر  نارود  رد  نانآ  زا  یخرب  ج :
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تیلاّـعف نادـیم  هک  مه  اـت 1332  زا 1320  دنتـسناد ، یم  مـه  رکفنـشور  ار  ناـشدوخ  دـندوب ، ییاـناوت  یعّدـم  ییارجا  راـک  رد  س :
؟ دناوخ یم  مه  اب  هنوگچ  اهاعّدا ، نآ  اب  اهنآ  درکلمع  دنتشاد ،

عامتجا يافرژ  زا  دـندوب و  حطـس  رد  اهنآ  .هعماـج  قمع  رد  هن  دـندوب و  حطـس  رد  هشیمه  هکنیا  يارب  .دـندوب  هبرجت  یب  مه  زاـب  ج :
دنتشادن و یهاگآ  مدرم  ياهدرد  زا  هک  ارچ  دنتشاد  ار  هطورـشم  نازرابم  ياه  تساوخ  نامه  دندوب  ربخ  یب  مدرم  ياهدرد  ناریا و 

کی ینورد ، ياهـضقانت  اب  دـندوب  يا  ههبج  دنتـشادن ، مه  یمجـسنم  یـسایس  بزح  .دنتـشادن  يا  همانرب  مه ، اهدرد  نیا  تفر  يارب 
يدـیمع یلیلخ ، سابع  نوچ  یلاحلا  مولعم  رـصانع  رگید  فرط  قدـصم و  رتکد  درگادرگ  تسرپ  نهیم  فیرـش  دارفا  ههبج ، فرط 

، هداز يرئاـح  نسحلاوـبا  یکم و  نیــسح  ییاـقب و  رفظم  نوـچ  یئاـه  بـلط  تـصرف  مـه  ود  نآ  ناـیم  رد  یکلم و  دــمحا  يروـن ،
رتکد درگادرگ  تسرپ  نهیم  دارفا  نامه  ههبج ، نورد  ناهنپ  راکـشآ و  تردق  گنج  اهدروخ و  دز و  ۀـمه  اب  ...و  دازآ  ریدـغلادبع 
ناریا هعماـج  قمع  هب  دنتـسناوتن  دنتـشادن ، مه  ار  قدـصم  رتکد  يربهر  رگید  هک  نآ  زا  دـعب  هچ  اـتدوک و  زا  لـبق  هچ  مه ، قدـصم 

دنتشادن یعامتجا  ریگارف  ینیع و  لّوحت  يارب  يا  همانرب  هنوگ  چیه  مه  ّتلع  نیمه  هب  دننک و  كرد  ار  مدرم  هدوت  ياهدرد  دنورب و 
.دندوب هاش  تارایتخا  تیّدودحم  تاباختنا و  يدازآ  راتساوخ  اهنت  و 

مه نیا  دیـسر ، رـس  هب  شرمع  دش و  مامت  شـشقن  ات  تشذگ  شرمع  زا  ردـقنآ  درک و  ربص  ردـقنآ  دوخ ، هب  دوخ  ناریا  بزح  س :
! تسا یلیلحت 

.تسا روط  نیمه  تسرد  هلب ، ج :

هکنیا یکی  تشاد ، لکشم  دنچ  یلم  ههبج  هک  تسا  نیا  نآ  نومضم  دراد و  يریبعت  یّلم ، ههبج  ةرابرد  یتاجن  اضرمالغ  ياقآ  س :
ای دنتسناد  یم  قّدصم  رادفرط  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هکنیا  مّود  .دندوب  داّضتم  سناجتمان و  يا  هعومجم  تشادن و  لکـشت 

موق و رادفرط  تشاد و  لکـشم  مه  قدصم  دوخ  هکنیا ، مّوس  دندوب ، بلط  تصرف  نیئاپ ، ياه  هدر  زا  یـضعب  ای  دندوبن  دقتعم  وا  هب 
.دوب يزاب  شیوخ 

همه یـسررب  دروم  قّدـصم ، نارود  زا  دـعب  ار  تفن  تضهن  نارود  تسناوـت  یـسک  رتـمک  هتبلا  تشاد ، لکـشم  نورد  زا  یلم  ههبج 
دننام هداد  هئارا  قدـصم  رتکد  ماوقا  زا  یتسرهف  باتک  نآ  رد  تسا و  هتـشون  یباتک  شداز »  » ماـن هب  يدرف  اـهنت ، .دـهدب  رارق  هبناـج 

.دندوب هنحص  راد  نادیم  هک  ینیما  یلع  یتح  يرتفد و  نیتم 
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.دوش لیلجت  ههبج  زا  دیاب  هک  تسا  يداع  .دننک  یم  حرطم  هاش  ربارب  رد  ار  یّلم  ههبج  نیدقتنم ، زا  يرایسب  نآلا 

اکیرمآ هک  مینک  دقن  يروط  ار  یّلم  ههبج  دیابن  .دنوش  هئربت  هاش  رابرد و  هک  مینک  دقن  يروط  ار  یّلم  ههبج  دیابن  هک  مریذپ  یم  نم 
تیلاّعف زا  یعماج  یسررب  یسک  رتمک  .دننک  یم  حرطم  يوروش  هدوت و  بزح  ربارب  رد  ار  یّلم  ههبج  یخرب ، .دنوش  هئربت  سیلگنا  و 

هلاقم دـنچ  ای  دـنا و  هتـشون  یبسانم  ًاتبـسن  بلاطم  شداز ، ياقآ  یتاجن و  ياـقآ  مدـید  نم  طـقف  .تسا  هداد  هئارا  یّلم  ههبج  بازحا 
دنک و یم  ریهطت  ار  یـسک  ههبج  بویع  هن  تسا  نآ  یخیرات  یبایزرا  نامز  نونکا  دش و  مامت  یّلم  ههبج  لاح  ره  هب  رگید ، هدنکارپ 

.بیع نودب  ار  یّلم  ههبج  اهنیا ، تاهابتشا  هن 

زا .دـندوبن  دـّحتم  تقوچیه  .دوبن  لکـش  کـی  مجـسنم و  هعومجم  کـی  ًاـساسا  یّلم  ههبج  میوگ ، یم  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  ج :
هب یّلم  ههبج  قّدصم ، رتکد  نافلاخم  ینیع  ییادج  اب  هک  مه  ریت  یس  زا  سپ  .دوب  هتفر  نیب  زا  اهنآ ، تدحو  ریت  یـس  زا  شیپ  اهتّدم 
رد نآ  دییأت  سلجم و  رد  قّدـصم  رتکد  تامیمـصت  بیوصت  شتیلاّعف ، اهنت  هک  دـش  دودـحم  قّدـصم ، رادافو  کچوک  هورگ  کی 

.دوب هورگ  نآ  هب  هتسباو  همانزور  دنچ 

اب یهاـگ  داد و  یم  تکرـش  دوـخ  تلود  رد  ار  دارفا  نیا  زا  يرامـش  قّدـصم  رتـکد  هچرگ  هک  دوـب  نینچ  یّلم  هـهبج  یعقاو  عـضو 
.تشادن اهنآ  هب  يداقتعا  قّدصم ، رتکد  یّلک  روط  هب  اّما  درک ، یم  تروشم  مه  اهنآ  زا  یضعب 

پیترس قّدصم ، رتکد  .دوب  رتشیب  درک ، دنهاوخن  تنایخ  وا  هب  اهنآ  هک  رّوصت  نیا  اب  شناگتـسب ، هب  قّدصم  رتکد  دامتعا  يدراوم  رد 
هک میدوب  هتفگ  وا  هب  ام  هک  نیا  دوجو  اب  .تشامگرب  نارهت  یماظن  يرادـنامرف  لک و  ینابرهـش  تسایر  هب  دادرم  زور 27  ار  يرتفد 

دنتـشاد و اـتدوک  رد  يرتفد  نیتم  تکرـش  هب  فارتعا  هک  دادرم  ناـیچاتدوک 25  فارتعا  مغر  هب  تسا و  ناـیچاتدوک  وزج  اـقآ  نیا 
نیا ۀـمه  دوجو  اـب  دریگب ، ار  يرتفد  پیترـس  يریگتـسد  روتـسد  هزاـجا و  وا  زا  اـت  درک  نفلت  قّدـصم  هب  مه  یحاـیر  پیترـس  دوخ 

.تفرگ هدیدان  ار  اهنیا  ۀـمه  دوب  هدز  یگدرم  شوم  هب  ار  دوخ  هتفر و  قّدـصم  رتکد  ندـید  هب  يرتفد  هک  رطاخ  نیا  هب  طقف  لیاسم ،
یم دامتعا  وا  هب  ..و  منک  تمدـخ  امـش  هب  مهاوخ  یم  نم  .دـنریگب  ارم  دـنهاوخ  یم  ناـج ، یئاد  دـیوگ : یم  يرتفد  هکنیا  ضحم  هب 

هب تمدـخ  رد  اتدوک و  رد  ار  یـشقن  هچ  هک  میدـید  دـهد و  یم  وا  هب  ار  یماـظن  رادـنامرف  ینابرهـش و  تساـیر  تسپ  یتح  دـنک و 
، قّدصم رتکد  دروخرب  هنوگ  نیا  يارب  .درک  افیا  نایچاتدوک 
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؟ درک ادیپ  ناوت  یم  یمسا  هچ  زاس ، تشونرس  تاظحل  نیرتساسح  رد  مهنآ 

.دندرب یم  باسح  وا  زا  برغ ، رابرد و  مدرم ، ّتیناحور و  ینابیتشپ  لیلد  هب  .تشاد  مه  تارایتخا  تشاد ، تردق  وا  اما  س :

.دندوب ّتیلقا  رد  قّدصم  رتکد  هب  رادافو  ناگدنیامن  .تشاد  يرگید  ّتیعضو  مه  سلجم  .دندرب  یم  باسح  رهاظ  رد  ج :

لاجنج قّدـصم  ندـیبوک  يارب  يا  هدـع  ای  هدـشن ، ماجنا  هراب  نیا  رد  یبسانم  شاکنک  چـیه  لاـح  هب  اـت  هک  میریذـپب  دـیاب  هتبلا  س :
.دنا هدرک  قارغا  وا  درکلمع  دییأت  رد  يا  هدع  ای  دنا و  هدرک  تسرد 

.تسا هدوب  هچ  نآ  لماوع  تشاد و  شدوخ  لخاد  رد  ییاه  صقن  هچ  ههبج  هک  نیا  یکی  .درک  ادج  ار  لئاسم  یّلک  هب  دیاب  ج :

هب یّهجوت  هدوب و  يأر  دوخ  قّدصم  رتکد  هک  هدرک  نایب  ار  یبلاطم  یباجنـس  ياقآ  هتبلا  دوش ؟ یمن  هتفگ  بلاطم  نیا  ارچ  الاح  س :
.تسین یفاک  نیا  اّما  هدرک ، یمن  لوبق  ار  نارگید  ياهرظن  هتشادن و  اه  تروشم 

رفظم دوخ  .درک  یم  يور  هدایز  هنیمز ، نیا  رد  قّدصم  رتکد  هک  دیآ  یم  رب  هدیسرام  هب  هچنآ  هعومجم  زا  هک  تسا  نیا  تیّعقاو  ج :
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ییاقب 

تفگ و ردـقنآ  لمع  رد  اّما  تسیچ ؟ امـش  رظن  تفگ : یم  هدرک و  یم  تروشم  درف ، کی  هب  تمـس  نداد  يارب  قّدـصم  رتکد  هاگ 
دوخ رظن  هک  ار  يزیچ  ناـمه  تروـشم  فرط  هکنیا  اـت  دـناخرچ  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  ثحب  درک و  یم  ینـالوط  ار  وـگ 

ار شدوخ  میمـصت  نامه  لـباقم ، فرط  فلاـخم  رظن  مغریلع  وا  داـتفا  یمن  یقاـفّتا  نینچ  مه  رگا  .دـنک  ناـیب  تسا ، قّدـصم  رتکد 
.درک یم  یلمع 

فرط زا  دـندوبن  دامتعا  لباق  هک  یناسک  هب  دامتعا  و  فرط ، کـی  زا  درک  یمن  داـمتعا  سک  چـیه  هب  هک  نیا  دوخ و  هب  داـقتعا  نیا 
نییعت شقن  هنوگچیه  اه  یگژیو  نیا  هک  میوگب  دیاب  مه  ار  تقیقح  نیا  اّما  .درک  دراو  شبنج  هعومجم  هب  يدایز  ياه  نایز  رگید ،

یـسیلگنا ییاکیرمآ و  ياه  تسیلایرپما  عاجترا و  ياهورین  يوس  زا  نآ  ندـیبوک  مه  رد  تضهن و  تشونرـس  رد  یتّیمها  اب  هدـننک 
یم ار  وا  ادـتبا  یچاتدوک ، ياـهورین  مه  زاـب  ، دوب ینابرهـش  سیئر  سوط ، راـشفا  رکـشلرس  يرتفد ، پیترـس  ياـج  هب  رگا  .دنتـشادن 
ياج رـس  ار  یحایر  رگا  .دندرک  لمع  یتراهم  هچ  اب  میدید  هک  روط  نامه  .دندرک  یم  هلمح  قّدـصم  رتکد  هناخ  هب  دـعب  دنتـشک و 

دوب ّتلع  نیا  هب  دنتشاد  هگن  دوخ 
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.دنتشاد نانیمطا  وا  یتقایل  یب  زا  هک 

.تشاد مه  یبوخ  تارایتخا  دوب ، یّلم  ههبج  تسد  رد  تموکح  اما ، س :

.دندوب ّتیلقا  رد  قّدصم  رادافو  ناگدنیامن  .دوب  مکاح  يرگید  ّتیعضو  سلجم  رد  یلو  .دوب  روطنیا  رهاظ  رد  ج :

! دندوب رتشیب  مه  رفن  یس  زا  دندوبن ، مک  یلو  س :

همه کـی  هار  زا  مهدـفه  ةرود  سلجم  ندرک  لـحنم  رکف  هب  قّدـصم  رتـکد  هک  دوب  ور  نیمه  زا  .دـندوب  تیلقا  رد  لاـح  ره  رد  ج :
.داتفا یسرپ 

ار قّدـصم  دـنا  هتـساوخ  ای  دـنا  هتـشاد  يرواد  شیپ  ای  دـنا  هتـشون  هک  یناسک  تسا ؟ هدـشن  ماـجنا  دروم  نیا  رد  یـشاکنک  ارچ  س :
تالکـشم تضهن و  تالکـشم  دـیایب و  یـسک  هک  هتـشادن  دوجو  یلیلحت  لادـتعا  .دـنا  هتـشاد  ار  قّدـصم  هئربت  دـصق  ای  دـنبوکب و 

.دنک هئربت  ار  رابرد  ناگتسباو  ای  يوروش و  اکیرمآ و  سیلگنا و  ای  ار و  رابرد  هکنآ  نودب  دیوگب ، ار  قّدصم  رتکد  نایفارطا 

هچ دوخ ، درکلمع  رد  مه  قّدـصم  رتکدو  دوخ  لخاد  رد  یّلم  ههبج  مینیبب  هکنآ  لّوا  .مینک  ادـج  مه  زا  یّلک  هب  ار  لـیاسم  دـیاب  ج :
يرادـیاپ رباربرد  هک  تسا  نیا  یلـصا  هدـننک و  نییعت  فرط  رگید و  فرط  .تسا  هلداعم  فرط  کـی  نیا  .تسا  هتـشاد  یتاهابتـشا 

؟ تسا هدوب  هچ  ناریا ، عاجترا  ناریا و  رد  مسیلایرپما  ناگتـسباو  رگید  رابرد و  اکیرمآ و  مسیلایرپما  شقن  شنارای ، قّدـصم و  رتکد 
.میسر یمن  اج  چیه  هب  مینک ، طولخم  مه  اب  ار  اهنیا  میهاوخب  رگا  .درک  ادج  مه  زا  دیاب  ار  هلوقم  ود  نیا 

اّما هتشاد ، هابتشاو  هدوب  يأردوخ  روطنیمه ، مه  قّدصم  رتکد  هتشاد و  یتاهابتشا  هدوب و  یصقاون  ياراد  یّلم  ههبج  هک  تسا  تسرد 
رد يرییغت  نیرتمک  دوبن ، مه  اهدوبمک  نیا  زا  مادـک  چـیه  رگا  .تسا  يرگید  زیچ  لصاو ، .تسا  یعرف  ًـالماک  لـماوع  اـهنیا ، ۀـمه 

قّدصم رتکد  رگا  هک  دننک  اعّدا  دنناوت  یم  يورـسخریما ، لثم  يدارفا  اهنت  .دش  یمن  رادـیدپ  دـمآ ، ناریا  یّلم  تضهن  رـس  رب  هچنآ 
.دش یمن  اتدوک  ، تفریذپ یم  ار  یناهج  کناب  داهنشیپ 

فیط قّدصم و  اّما  تسین ، اهنآ  زا  مه  یعّقوت  دندرک و  یم  ینمـشد  تروص  ره  هب  دندوب و  هئطوت  لوغـشم  اهنآ  ۀـمه  ًاعطق  هلب ، س :
؟ دندش بکترم  ار  تاهابتشا  نآ  ارچ  یّلم  ههبج 

ناریا یّلم  عفانم  زا  طرـش  دـیق و  نودـب  ارچ و  نوچ و  یب  عافد  هک  ار  شدوخ  راک  مه  قّدـصم  دـندرک و  یم  يرگید  راک  اـهنآ  ج :
هب هک  يرصانع  .درک  ادج  مه  زا  دیاب  ار  هلوقم  ود  نیا  .دوب 
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امش ایآ  درک ؟ هابتشا  قّدصم  رتکد  ارچ  دیـسرپ  یم  امـش  .دندرکن  یهاتوک  چیه  ناریا ، یّلم  عفانم  زا  عافد  رد  دندوب ، رادافو  قّدصم 
راچد هدیچیپ ، راوشد و  طیارـش  هنوگ  نآ  رد  قدصم  رتکد  دـننام  یناسک  هک  دـیراد  غارـس  رگید  روشک  ره  نامروشک و  خـیرات  رد 

، دوب حرطم  نامز  نآ  رد  هک  يا  هلئسم  نیرت  مهم  ةرابرد  هک  تشاد  ار  یگتسجرب  نیا  قّدصم  رتکد  دنـشاب ؟ هدشن  یعرف  تاهابتـشا 
، ناریا تفن  رب  دوخ  ةدروخن  تسد  تیمکاـح  يرادـهاگن  يارب  یتسیلاـیرپما  ياـهروشک  رگید  ناتـسلگنا و  اـکیرمآ و  شـالت  ینعی 

دادرم ياتدوک 28  ققحت  كرادت و  ۀشیر  نامروشک  یلم  عفانم  زا  عافد  يارب  وا  یگداتـسیاو  تسرد  تخانـش  نیمه  درکن و  هابتـشا 
.دوب

مادـک ره  هک  اهنیا  لاثما  یمطاف و  رتکد  نامیرن ، ناـگیاش ، هداز ، كریز  يوضر ، یقیدـص ، یباجنـس ، رتکد  لـثم  يدارفا  ًـالثم  س :
؟ دندیشک یم  كدی  ار  نآ  مان  اهنت  دندروخ و  یم  زور  خرن  هب  نان  مه  رمع  رخآ  ات  دندرک و  یم  یناوخزجر 

يرصانع زا  اهنیا  .دندوب  نادنز  رد  لاس   3 يوضر ، ناگیاش و  دنداتفا ، نادنز  هب  مه  اهنآ  زا  يرامـش  دندنام و  شرخآ  ات  یگمه  ج :
ناگیاش و رتکد  دروم  رد  .دوب  رت  مکحم  اهنآ  ۀـمه  زا  یمطاف  رتکد  .دـندنام  قّدـصم  اـب  ماکحتـسا ، تقادـص و  ماـمت  اـب  هک  دـندوب 

يریخـست لیکو  رهمگرزب ، لیلج  گنهرـس  دـندوب ، هدـش  توعد  قّدـصم  رتکد  هاـگداد  رد  دـهاش »  » ناونع هب  هک  يوضر  سدـنهم 
: دوش هدروآ  اجنیا  رد  تسا ، بوخ  هک  هتشون  ار  یبلاطم  قّدصم ، رتکد  همکاحم 

نودب حیصف و  یتارابع  اب  تعاجش  تحارص و  تیاهن  رد  دش  هدناشک  لاؤس  ياپ  هب  تبون  ود  رد  هک  يوضر  دمحا  سدنهم  موحرم 
.دروآ نابز  هب  نایرع  ار  قیاقح  یعجرم ، چیه  زا  هظحالم  ساره و 

.دیمان راختفا  هیام  یناحور و  ردپ  ار  قّدـصم  رتکد  وا  .درک  باطخ  یلم  تضهن  هتـسیاش  ربهر  قح و  رب  ياوشیپ  ار  قّدـصم  رتکد  وا 
: تفگ دیشک و  تبحص  هب  ناهاوگ  عمج  رد  ار  تفن  تعنص  ندش  یلم  تفن و  هک  دوب  یسک  اهنت  يوضر ، سدنهم 

هب تارطخ ، نیا  هب  فوقو  اب  دـهد و  یم  تسا و  هداد  داب  هب  اهرـس  تفن ، يزاب  ایند  رد  هک  میدوبن  لفاغ  يدازآ  هب  ناگدرپسرـس  اـم 
.میداهن مدق  هار  نیا  رد  داقتعا  قدصم و  رتکد 

هوای هب  دادن  هزاجا  يوضر  سدـنهم  هب  هاگداد  سیئر  درک و  يوضر  سدـنهم  صخـش  هب  تبـسن  ار  یکاته  ياهتنم  هدومزآ  پیترس 
.دیوگ خساپ  هدومزآ  ياه 

« .داد دهاوخ  ار  ناشیا  باوج  ناریا  خیرات  : » تفگ دنلب  يادص  اب  هاگداد  زا  جورخ  ماگنه  يوضر  سدنهم 
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تارهاظت رد  ناگیاش  رتکد  .دوب  هدومزآ  پیترس  دیدش  ترفن  دروم  هک  دوب  يدوهـش  هلمج  زا  زین ، ناگیاش  یلع  دّیـس  رتکد  موحرم 
نیا تبسانم  هب  رتشیب  وا ، هب  تبسن  هدومزآ  صاخ  توادع  .دیسر  دادغب  هب  ناریا  عاتم  دوب : هتفگ  هاش  رارف  هب  هراشا  اب  دادرم ، زور 25 

هدنورپ ات  دننک  فشک  ناگیاش  رتکد  زا  يزیچ  هکلب  دندرب  راک  هب  اردوخ  شالت  تیاهن  هاگداد ، سیئر  هدومزآ و  پیترـس  .دوب  قطن 
دانع و .دوب  مارتحا  نیسحت و  لباق  رایسب  دوهـش ، همه  لثم  ناگیاش ، رتکد  تعاجـش  تقادص و  .دنتـسناوتن  اّما  دننک  رت  نیگنـس  ار  وا 

رتکد دیهـش  قافّتا  هب  دنـشکب و  همکاحم  هب  ار  ناگیاش  رتکد  يوضر و  سدـنهم  موحرم  اهدـعب  هک  دـش  ثعاـب  هاـش  میژر  توادـع 
.دننک موکحم  ار  اهنآ  ، یمطاف

.دوب هداد  بقل  ناریا ، نمشیآ »  » ار هدومزآ  پیترس  ّقح ، هب  هک  ریخ ، هب  ینیما  رتکد  هنیباک  يرتسگداد  ریزو  یتوملا ، موحرم  دای 

یب سیلگنا  اکیرمآ و  ترافـس  هک  تسا  مولعم  بوخ  .دوش  متخ  مسیلایرپما  هئربت  هب  اه  لیلحت  دـیابن  هک  مدرک  ضرع  مه  ًـالبق  س :
...و ینانچنآ  ياه  هدعو  یناهنپ ، ياه  سامت  دندوبن ، راک 

.مینکب تبحص  مه  تّوق  طاقن  زا  دیاب  هلصافالب  مینک  یم  تبحص  فعض  طاقن  زا  اج  ره  میوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  ج :

تفن سیلگنا و  يایاضق  هجوتم  رخاوا  نیا  رد  قّدصم  ّمه  ّمغ و  همه  .میروایب  دوجو  هب  هیـضق  لیلحت  رد  یمّوس  طخ  کی  ینعی  س :
.دوبن اکیرمآ  رابرد و  هجوتم  ادتبا  زا  دوب و 

.منک یمن  رکف  روجنیا  نم  اکیرمآ ، ةرابرد  ج :

.میوگ یمن  ار  رخاوا  س :

.هدوب علطم  ریت  یس  زا  لبق  اهتدم  هاش ، تاکیرحت  زا  یل  تشادن و  تنطلس  فلاخم  يرظن  رابرد  ةرابرد  قّدصم  ج :

؟ یچ یناملراپ  هزرابم  س :

یم ار  هاش  وا ، .تسا  هدرک  مادقا  وا  هیلع  قّدصم ، تیلاّعف  يادـتبا  نامه  زا  هاش  تسناد  یم  هک  دوب  نیا  قّدـصم  رظن  هاش ، ةرابرد  ج :
ار یمـسر  طیارـش  قیقد ، یلیخ  اـّما  .درک  یمن  هابتـشا  وا  هاـش  دروم  رد  تساـهدژا ! ناـمه  هّچب  راـم ، نیا  هک  تسناد  یم  تخاـنش و 

دیاب هراب  نیا  رد  منک  یم  لایخ  نم  تهج  نیا  زا  تموکح .  هن  دـنک و  تنطلـس  دـیاب  هاـش  هک  دوب  دـقتعم  نوچ  درک ، یم  تاـعارم 
.تسا تسرد  نیا  اکیرمآ ، ةرابرد  یلو  .درک  کیکفت  نشور  یلیخ  ار  هلئسم 
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هک دوب  دـقتعم  متفگ  هک  یلیـالد  ناـمه  هب  قّدـصم  .دوب  هدـشن  مجاـهم  ياـکیرمآ  زوـنه  اـکیرمآ  هک  یلّوا  نارود  رد  صوـصخ  هب 
مه يرایسب  دانسا  .دیایب  ناریا  کمک  هب  ناتسلگنا ، هطلس  عطق  تفن و  هلئـسم  لح  يارب  تسا  نکمم  تسین و  نمـشد  روشک  اکیرمآ 

رواـشم هک  نمیره » لروا   » و یگ » کـم   » وا نواـعم  و  نسچآ » نید   » وا هجراـخ  ریزو  هژیو  هب  نمورت و  تـلود  هـک  دـهد  یم  ناـشن 
لاغشا هب  میمصت  اهراب  ناتـسلگنا  تلود  .دندرک  تیامح  اه ، یـسیلگنا  ربارب  رد  قّدصم  زا  هرود ، کی  رد  دندوب  نمورت  تلوزور و 

نمورت و يّدج  تفلاخم  رثا  رب  یلو  .داد  شاب  هدامآ  نامرف  هرصب ، سراف و  جیلخ  رد  دوخ  ياهورین  هب  یتح  تفرگ و  نادابآ  یماظن 
رتـکد هتـشون  لوصا » قّدـصم و  تفن ،  » شزرارپ باـتک  رد  يربـتعم  دانـسا  هراـب  نیا  رد  .دـش  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  شناراـکمه ،

رتکد يرادیاپرب  ییایوگ  رایـسب  كردم  هک  هدمآ  مه  درگ  ، دنـس باتک 1058  نیا  رد  .تسا  ایوگ  رایـسب  هک  هدـمآ  ملع ، یفطـصم 
.تسا سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرش  ناتسلگنا و  تلود  گنراگنر  ياهدنفرت  ربارب  رد  قّدصم 

زا اقآ  نیا  تسا ، هدوب  هابتشا  کی  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  هک  تسا  هدرک  حرطم   ، هدوب مه  یکاواس  هک  یئافـص  میهاربا  ًاریخا  س :
.تسا هجراخ  ترازو  دنمراک  يولهپ و  رصع  يا  هفرح  نانز  ملق 

؟ هکیترم نیا  هدوب  مه  یکاواس  سپ ، ج :

هدوب و سیلگنا  اکیرمآ و  گنج  تفن ، گنج  نیا  ًالـصا  هک  دریگ  یم  ّوق ت  رکف  نیا  دراد  نآلا  لاح  ره  هب  هدوب ، یکاواس  هلب ، س :
قیرط زا  دـنکب  حرطم  قّدـصم  رتکد  هک  نیا  زا  لبق  ار  تفن  هلئـسم  دورب ، نیب  زا  ناریا  رد  سیلگنا  قلطم  هطلـس  هکنآ ، يارب  اکیرمآ 

.دنک یم  حرطم  ییاقب ، رفظم  ریظن  يدارفا 

زا دوخ  يافیتسا  حرط  رد  لاس 1328  رد  يردنکسا  .دوب  يردنکسا  سابع  داد ، ار  بونج  تفن  ندش  یّلم  حرط  هک  یسک  نیلّوا  ج :
ات دوب  هدامآ  لوپ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  تسا ، نشور  مه  درف  نیا  ّتیهام  .دنک  یم  مالعا  ار  هلئـسم  نیا  ًامـسر  يا ، هغارم  دعاس 

یـسیلگنا يراکمه  اب  هک  درک  یم  شالت  تدش  هب  ماوق  هک  لاس 1330  رد  يردنکـسا  سابع  .دربب  ورف  يروخآ  ره  رد  ار  دوخ  رس 
.دوب نارهت  رد  سیلگنا  ترافس  اب  ماوق  هطساو  لالد و  دریگب ، ار  يریزو  تسخن  تسپ  اه ،

هفازگ همه  نآ  اب  مه  نآ  درک  حرطم  عجرم  مادک  زا  ّتیرومأم  بسک  اب  ار  تفن  تعنص  ندش  یّلم  داهنـشیپ  هک  مناد  یمن  ار  نیا  اّما 
کی زج  هک  يذوفن  تفن ، نارگراک  رب  شذوفن  ةرابرد  ییوگ 
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 . دوبن يرگید  زیچ  نوباص ، بابح 

زا حاضیتسا  ماگنه  وا  کیدزن  تسود  ماوق و  تارکومد  بزح  هتـسجرب  وضع  مهدزناـپ و  ةرود  سلجم  هدـنیامن  يردنکـسا  ساـبع 
تفن جارختسا  شدوخ  دنک و  مالعا  یّلم  تفن  تعنص  زورما ، دیاب  تلود  تفگ ...« : نینچ  هام 1327 ، يد  رد 30  يا ، هغارم  دعاس 
دوجو کیزکم  جیلخ  رد  هک  يا  هنالداع  تمیق  هب  مه  نآ  دشورفب  اه  یـسیلگنا  هب  ار  تفن  راک ، نیا  زا  دعب  هتبلا  .دریگب  تسد  هب  ار 

دیاب میراد و  جایتحا  لوپ  هب  ام  .دـنکب  ار  اهراک  نیا  مامت  .دـنوشن  لکـشم  راـچد  اـهنآ  تاـجناخراک  يراداـیرد و  هک  يروط  .دراد 
اهنآ رگا  درک و  میهاوخ  ار  راـک  نیا  اـم  هرخـالاب  هک  میوگب  امـش  هب  مفلاـخم و  نآ  اـب  نم  درکن  ار  راـک  نیا  تلود  رگا  هک  میوـگب 

ار اهنآ  هک  میوگب  بونج  تفن  نارگراک  هب  هک  مراد  تردق  هزادـنا  نآ  منک  یم  مالعا  نم  دـننک .  هدافتـسا  روز  هّوق و  زا  دنتـساوخ 
(1)« .دنروخب ار  ام  قح  نیا  زا  شیب  هدرک و  هدافتسا  عبانم  نیا  زا  دنناوتن  اهنآ  ات  دنبوکب  مه  رد 

نیمز و نیب  هک  تسا  هلصاف  ردق  نامه  يردنکسا  سابع  داهنشیپ  تفن و  تعنص  ندرک  یّلم  يارب  یمطاف  رتکد  يداهنشیپ  حرط  نیب 
نیا هب  ًاعقاو  یمطاف ، رتکد  نوچمه  شنارای  قّدـصم و  رتکد  .دنتـسین  طوبرم  مه  هب  هجو ، چـیه  هب  داهنـشیپ  ود  نیا  ینعی  دیـشروخ !

.تسا روشک  رد  سیلگنا  مسیلایرپما  ياهکگنچ  ندیرب  هار  اهنت  ناریا ، رـسارس  رد  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  هک  دندوب  هدیـسر  هجیتن 
یّلم دروم  رد  یّلم  ههبج  هک  نآ  زا  دـعب  یتّدـم  .تسا  هتفگ  ینـشور  هب  دـمحا  لآ  .دوبن  قفاوم  یمطاف  رتکد  داهنـشیپ  اب  ییاـقب  هتبلا 

ار وا  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  دروم  رد  ات  درک  تبحـص  ییاقب  اب  یتاـسلج  یط  یکلم ، لـیلخ  تفرگ ، میمـصت  تفن  تعنـص  ندرک 
: دوش یم  هدید  دمحا  لآ  ياه  هتشون  رد  ریز  يروآدای  ود  هراب  نیا  رد  .دنک  عناق 

نم دیس و  هک  تفن » تعنـص  ندرک  یلم   » ةرابرد دمآ  شا  هلاقم  زور  کی  دعب  داد و  یم  هلاقم  اضما  یب  لوا  .درک  عورـش  یکلم  - 1
هک ارچ  .دنام  هیرصان ) اهول  هدنبادخ  هچوک   ) يوسوم هناخپاچ  زیم  يور  يا  هتفه  کی  هلاقم  ةدش  هدیچ  ياهنوتس  اما  .دندیچ  میداد 
ای دوب  هدش  رورت  ارآ  مزر  ایوگ  تسین  مدای  تسرد  .دید  یم  دمآ  یم  هک  بش  رخآ  رتکد  دوخ  ار  يدج  لئاسم  دوب و  يدـج  هیـضق 
هک دوب  نیا  .دوش  یمن  الود  الود  هک  يراوس  رتش  مدید  یلو  .دش  یم  مهارف  قدصم  رتکد  ندـمآ  راک  يور  تامدـقم  دوب ، راک  رس 

میدرک توعد  يرهز  یئاقب و  اب  ار  یکلم  هلودلا ) تمشح  لوا   ) نامیا هراجا  ۀناخ  رد  درک و  مهارف  ینان  ۀمقل  یبش  متفگ  نیمیس  هب 
وگم وگب و  و 

ص 44. راتفگشیپ ، همکچ ، تایلمع  سواهدوو ، - 1
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نیا ًالامتحا   (1) .دـمآرد دـهاش »  » رد تفن » تعنـص  ندرک  یلم   » شیادرف یکلم و  ندز  ملق  يارجام  ندرک  یمـسر  شب و  شوخ و 
.تسا هدوب  تسشن  نیدنچ  هکلب  هدوبن  شب  شوخ و  اب  تسشن و  کی  رد  اهنت  وگ  تفگ و 

نینچ ییاقب  رتکد  هب  ناشکوقاچ  تسد  هب  دهاش  ۀمانزور  رتفد  زا  یکلم  هورگ  جارخا  زا  سپ  هامرهم 1331  ۀمان 22  رد  دمحا  لآ   2
: تسا هتشون 

راختفا مه  نم  هک  یتاسلج  رد  یکلم  لیلخ  نم  زیزع  تسود  هک  تسه  ناتدای  .مشاـب  هدرک  امـش  هب  یتناـها  مهاوخ  یمن  دـیناد  یم 
؟ دنک یلاح  امش  هب  ار  تفن  تعنص  ندش  یلم  راعش  موزل  ات  دیشوک  ردقچ  متشاد  ار  نآ  رد  روضح 

اب هچ  رگ  هک  ) يدبهپس یـسیع  رتکد  ياقآ  و  متـسناد ) یم  امـش  زا  يرتشیب  ردص  ۀعـس  بحاص  ار  وا  نم  هک  ) يرهز یلع  ياقآ  ایوگ 
وا هب  یمدق  دزم  بوخ  زورما  تفر و  ماوق  رادید  هب  میا  هتسج  يربت  هشیمه  نآ  زا  ام  هک  یحلاصم  ظفح  يارب  راکرـس و  دوخ  ةراشا 

.دنشاب اعدم  نیا  دهاش  زین  دیا ) هداد 

رتکد هک  هچ  نآ  تسادیپان ، شرس  نآ  هک  دراد  تیّمها  ردقنآ  دوب و  یناهج  هعقاو  کی  تفن ، تعنص  ندش  یّلم  نایرج  لاح  ره  هب 
دنناوت یمن  وا ، زا  رت  هدنگ  نارگید و  هن  یکاواس و  ییافـص  دمحا  هن  سک ، چـیه  دراد و  یناهج  یخیرات و  هبنج  داد  ماجنا  قدـصم 

.دننک كاپ  خیرات ، نهذ  زا  ار  نآ 

لیلخ عفادـم  حالطـصا  هب  اه و  تسیلایـسوس  ناربهر  زا  یکی  ناونع  هب  وا ، ياهرظن  هطقن  میزادرپب و  نایزوتاک  نویامه  هب  الاح  س :
.یکلم

ینعی لاس 1340 ، رد  .دمآ  ایند  هب  لاس 1321  رد  شدوخ  ، نایزوتاک نویامه  .تسا  دایز  یلیخ  هلئسم  نایزوتاک ، نویامه  هرابرد  ج :
ار ناتسریبد  ناتسبد و  یگراوخریـش و  نارود  ات 1340  نارود 1321  رد  ینعی  .دش  ناتـسلگنا  مزاع  لیـصحت  يارب  یگلاس ، رد 19 
زا سپ  دوبن  رتشیب  يا  هلاـس  هدزاـی  هد ، كدوک  لاس 32، دادرم  ياتدوک 28  ناـیرج  رد  وا  .هتفر  ناتـسلگنا  هب  مه  دـعب  هدرک و  یط 

سپ هک  لاس 1346 ، ای  لاس 45  ای  الاح  دنام ، ناریا  رد  هام  دنچ  اهنت  دـمآ و  ناریا  هب  هاتوک  رایـسب  ةرود  کی  مه ، سیلگنا  هب  نتفر 
.هدوب وا  ندش  نیشن  هناخ  ًالامتحا  یکلم و  لیلخ  همکاحم  زا 

.198-197 صص ، 1357 نارهت ، لوا ، پاچ  یمزراوخ ، ج2 ، نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 1
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رپ تسا و  قّدصم  نارود  هب  طوبرم  نآ ، زا  یشخب  هک  هتشون  ناریا  ةرابرد  يدّدعتم  تالاقم  اه و  باتک  شتالیـصحت ، نایاپ  زا  سپ 
نآ فرط و  نیا  زا  هک  تسا  یتاـعالطا  هعوـمجم  شا  یخیراـت  ياـه  هتـشون  .وا  زا  يزاـس  تب  یکلم و  لـیلخ  زا  تیاـمح  زا  تـسا 

ناسنا هک  ییاهریـسفت  اه و  لیلحت  مه  نآ  .تسا  هدرک  لیلحت  اهنآ  ساسا  رب  هدرک و  عمج  هریغ ، تالجم و  اه و  هماـنزور  زا  فرط ،
.دزادنا یم  تریح  هب  ار 

؟ تسیچ شتارّکفت  ۀیام  ریمخ  یتسیلایسوس ؟ ای  تسا  یّلم  وا  شیارگ  س :

شخب رد  اپورا  رد  یناریا  ياه  تسیلایـسوس  هعماـج  وضع  ًـالامتحا  دـنک و  یم  یفّرعم  یکلم  مسیلایـسوس و  رادـفرط  ار  شدوخ  ج :
هک یمسیلایسوس  دیآ  یمرب  شیاه  هتشون  زا  هک  نانچ  نآ  هتبلا  .دوبن  نامزاس  نآ  هریدم  تئیه  ءزج  یلو  دوب  ناتـسلگنا  نایوجـشناد 

.تسا سیلگنا  رگراک  بزح  مسیلایسوس »  » ًالامتحا دوب ، دقتعم  نآ  هب  وا 

؟ يوسنارف ای  یسیلگنا  لکش  نآ ؟ ییاپورا  عون  زا  ینعی  س :

، تردـق دربن  قّدـصم و  وا ، ياه  هتـشون  زا  .دراد  بسانت  ناریا  یمیلقا  طیارـش  اـب  هک  تسا  دـقتعم  شدوخ  اـّما  یئاـپورا ، عون  زا  ج :
یـسایس داصتقا  ةرابرد  رگید  هتـشون  دـنچ  و  تسا )! تارطاخ  باتک  دوخ  ربارب  ود  همدـقم  نیا  هک  ، ) یکلم تارطاـخ  رب  يا  همدـقم 

.ما هدید  ار  ناریا ... 

لوبق ار  یتاهابتـشا  قدـصم ، دروم  رد  هک  یلاح  نیع  رد  .تسا  یکلم  زا  يزاس  تب  لـیلجت و  رتشیب  تردـق ، دربن  قدـصم و  باـتک 
الاح .درادن  لوبق  ار  یهابتـشا  نیرت  مک  یکلم  يارب  تسا ، هدرک  ار  هابتـشا  نامهب  تسا ، هدرک  ار  هابتـشا  نالف  هک  دیوگ  یم  دراد و 

: دیوگ یم  هچ  دینیبب 

هک دوـب  یـسایس  ناـمزاس  کـی  دـنمزاین  یلم  تـضهن  ًـالوا  تـسا ، هدوـب  یتـسرد  راـک  یلوـصا  رظن  زا  ناـشکتمحز  بزح  لیکـشت 
.تسا هدوب  یّلم  ههبج  زاین  بزح  نیا  ًالصا  دشاب  هتشاد  ار  بزح  نیا  يژولوئدیا  یتالیکشت و  تاصخشم 

هن ًالصا  دوب  لباق  هدنهد  نامزاس  هدنسون و  مه  یسایس و  نیب  نشور  تسیژتارتسا  کی  مه  و  قیمع ، رکفتم  کی  مه  هک  یکلم  ًایناث ،
ياهگنیتیم رد  یمیظع  ياـه  هورگ  هک  تشاد  نیا  هب  يا  هقـالع  نیرتمک  هن  تشاد و  ار  نآ  معا  ياـنعم  هب  یـسایس  يربهر  دادعتـسا 

یـسایس مادقا  عون  ره  هجیتن  رد  .دنیوگب  داب  دیواج  داب و  هدنز  شمان ، ندرب  زا  شیپ  اهنابایخ  رد  ای  دنـشکب و  اروه  وا  يارب  یـسایس 
هعماـج هکناـنچ  .دوش  لدـب  يرکفنـشور  هدـبز  تیعمج  کـی  هب  تسناوت  یم  طـقف  هدوـت  بزح  زا  وا  یباعـشنا  ياـقفر  وا و  طـسوت 

 . دوب نینچ  نیا  ات 1943  ياه 1939  لاس  رد  ناریا  یلم  تضهن  ياهتسیلایسوس 
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یم اهنت  هک  دوب  یسایس  يربهر  دادعتسا و  اب  هدنهد  نامزاس  کی  یسایس و  نیب  نشور  کی  یکلم  هک  تسا  دقتعم  وا  بیترت  نیا  هب 
: دیوگ یم  ییاقب  ةرابرد  نایزوتاک  ار !!  شکتمحز  مدرم  ةدوت  هن  دنک  عمج  دوخ  رود  هب  ار  رکفنشور  هدع  کی  تسناوت 

یمن زگره  شا  یصوصخ  نارای  اب  ییاهنت و  هب  اّما  تشاد  گرزب  ياههورگ  يارب  يا  هداعلا  قوف  يدرف  تیباذج  هکنیا  اب  ییاقب  ًایناث 
بزح ندـش  میـسقت  زا  سپ  هکناـنچ  دروآ  دوـجوب  یـسایس  ياوـتحم  هماـنرب و  اـب  عیــسو و  لّکــشتم  مـظنم و  بزح  کـی  تساوـت 

.دنک نینچ  تسناوتن  زگره  زین  ناشکتمحز 

رد ار  اهیگژیو  نیا  يا  هدیدن  ار  یکلم  ًالامتحا  ییاقب و  رفظم  ًالصا  دیاش  هک  وت  نایزوتاک ، بانج  هک  درک  ناوت  یم  ار  شـسرپ  نیا 
؟ يا هدید  باوخ 

یمن مه  ییاقب  .تسا  نارکفنـشور  ناگدبز و  تیعمج  لیکـشت  دـنکب  تسناوت  یم  هک  يراک  اهنت  یکلم  نایزوتاک ، هتفگ  هب  دـینیبب 
.دروآ دوجو  هب  يا  هدوت  عیسو  بزح  کی  یئاهنت  هب  تسناوت 

؟ تیعقوم تیباذج و  هب  هجوت  اب  س :

بزح درک ؟ ار  راک  نیا  یک  درک ؟ ذوفن  مدرم  عیـسو  ياه  هدوت  رد  هک  دش  لیکـشت  یبزح  کی  روطچ  الاح  .تسناوت  یمن  یلو  ج :
.تسا هدوبن  ًالصا 

یم دوب  هدرکن  ضوع  ار  دوخ  هار  ییاقب  رگا  هک  دروآ  راب  هب  یتارمث  دادعتـسا ، عون  ود  نیا  ورین و  ود  نیا  قیفلت  : » دـهد یم  همادا  وا 
هاش هن  دش ، یم  دادرم  ياتدوک 28  هن  ینعی  .دزاس » ادج  درذگ  یم  تسا و  هتـشذگ  ام  رب  هک  هچنآ  زا  ار  ناریا  خیرات  ریـس  تسناوت 

( هدنخ ) ...و دش  یم  یمالسا  يروهمج  بالقنا  هن  دوب  هاش  تموکح  هلاس  نارود 30  هن  درک ، یم  تموکح 

! دوب لح  تالکشم  همه  س :

.وگ هفازگ  کی  تفگ ؟ دوش  یم  هچ  مدآ  نیا  ةرابرد  بوخ ، .دوبن  درذگ  یم  هتشذگ و  ام  رب  هک  هچنآ  .دوب  لح  تالکشم  همه  ج :
دوش یمن  دح  نیا  رد  : » هکدسیون یم  يورـسخریما  شنارکفمه ، نیرت  کیدزن  زا  یکی  یتح  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  وا  یئوگ  هفازگ 
ردان قیثو ، دمحا ، لآ  لالج  نایراهدـنق ، مساقلاوبا  شهارمه ، نارای  یکلم و  بیترت  نیا  هب  : » دـهد یم  همادا  نایزوتاک  .درک » لوبق 
ياه تیلاعف  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  ناشکتمحز  بزح  کیژولوئدـیا  یتالیکـشت و  روما  نارگید ، ول و  دـعاس  گنـشوه  روپرداـن ،

(1)« .دنتشاذگ شنارای  ییاقب و  رایتخا  رد  ار  یناملراپ  یسایس و  ًًافرص 

.90-89 صص همدقم ، ، 1357 ناور ، نارهت ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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: دزاس یم  میظع  یتب  یکلم  لیلخ  زا  ریز  تروص  هب  رگید  ياج  رد  وا 

تلود يدژارت  زا  یلم ، تضهن  لئاسم  ات  هتفرگ  هدوت  بزح  یجراخ  یلخاد و  طباور  زا  یـسایس  هدمع  لئاسم  مامت  رد  یکلم  لیلخ 
ناریا رصاعم  خیرات  رد  .تسا  هدرکن  هابتـشا  دروم  کی  رد  تفرن و  اطخ  هب  مه  رابکی  مود ، یلم  ههبج  يدمک  ات  هتفرگ  قدصم  یلم 

نیا ات  تسا ، تسد  رد  اهزور  نآ  خیرات  زا  هک  یکرادم  دهاوش و  قباطم  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  يرگید  زرابم  یـسایس و  رکفتم  ام ،
.دشاب هدوب  تسرد  شیاه ، صیخشت  اه و  ینیب  شیپ  هزادنا ،

دنسپان دب و  یلیخ  راک ، نیا  درک و  يزاس  تب  دیابن  هک  دهد  یم  زردنا  مدآ  نیا  دوخ  دعب  تسیچ ؟ سپ  تسین ، يزاس  تب  نیا  رگا 
...و تسا 

: دسیون یم  همّدقم  رد  تسا ، هدش  رشتنم  پاچ و  نارهترد  هک  باتک  نیمه  رشان 

یم مه  یکلم  لیلخ  ياجرباپ  راوتـسا و  اّما  رت  گنر  مک  هرهچ  هب  قّدـصم ، رتکد  هروطـسا  رانک  رد  نایزوتاک ،) نویاـمه   ) هدنـسیون
مینک لوبق  رگا  .دریگ  یم  دوخ  هب  يا  هزات  گنر  مه ، خرّوم  دروخرب  دیآ ، نایم  هب  يا  هروطـسا  ياپ  یتقو  دـیوگ  یم  ینعی  دزادرپ ،

اب دروخرب  دـننک  یم  يرادـساپ  نآ  زا  دوخ ، یخیرات  ریـسم  رد  هک  دنتـسه  ییاهنامه  دـنزاس و  یم  يراج  مدرم  ار  اـه  هروطـسا  هک 
« .دشاب طایتحا  اب  مأوت  دیاب  زین  اه  هروطسا 

رگا هک  دنک  یم  تیوقت  هدنناوخ  رد  ار  رکف  نیا  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  هدنـسیون ، : » دهد یم  همادا  همدقم  مود  هحفـص  رد  سپـس  و 
رصاعم خیرات  یّلم و  تضهن  خیرات  دش  یم  هارمه  یکلم ، لیلخ  يزادرپ  هیرظن  یهدنامزاس و  اب  قّدصم ، هبذاجرپ  دنمهرف و  يربهر 

.دروخ یم  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  ناریا ،

يزادرپ هیرظن  یکلم ، لیلخ  دنتـسناد و  یم  یمان ، يربهر  ار  قدصم  نامز ، نآ  رد  هنایمرواخو  ناریا  مدرم  ياه  هدوت  رـصاعم  خیرات 
یّلم ههبج  ناربهر  زا  يا  هراپ  هک  میناوخ  یم  باتک  رد  .دوب  رادافو  قّدصم ، نآ  ربهر  یّلم و  تضهن  هب  هناقداص  هک  دوب  تسد  هریچ 

زا صخـشم ، هاگیاپ  کی  داجیا  و  دوخ ، يوس  هب  اه  هدوت  تیامح  بلج  و  قدـصم ، رتکد  ةزاوآرپ  ماـن  زا  هدافتـساءوس  نمـض  مّود ،
یّلم ههبج  ریـسم  رد  ار  وا  تاداهنـشیپ  یتح  دنتـشادن و  ییانتعا  وا  تارظن  هب  اـما  دـندرک  یم  هدافتـساءوس  قّدـصم ، رتکد  تیبوبحم 
الثم تسا ، بلاج  هک  دنک  یم  رظنراهظا  مه  يرگید  لیاسم  ةرابرد  نایزوتاک ، دـش ، هتفگ  هک  هچنآ  يادـج  ...دـنتفرگ » یم  هدـیدان 

ناـخاضر هـک  دـسیون  یم  لاـح  نـیع  رد  اـما  دـندناسر  تردـق  هـب  ار  ناـخاضر  اـه  یـسیلگنا  هـک  تـسا  یعدـم  ناـخاضر  هراـبرد 
! دوب یسیلگنادض 

؟ دهد یم  يرظن  نینچ  ارچ  س :

یلو درک ، یم  عافد  ناتسلگنا  تسایس  زا  رهاظ  رد  ناخاضر  هک  دنک  یم  اعدا  نایزوتاک  ج :
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...و تسا  هدوب  لقتسم  تسیلانویسان و  يدرف  ناخاضر ، دندرک ،)!!( یمن  تلاخد  وا  راک  رد  اه  یسیلگنا 

؟ رامعتسا ندرک  هئربت  ندروخ و  ار  اه  یسیلگنا  نان  ندز ، هنوراو  لعن  حالطصا  هب  ینعی  س :

هدوب اه  یـسیلگنا  تیامح  تراظن و  اب  دنفـسا 1299 و  موس  ياتدوک  نوهرم  ناخاضر ، عولط  نیتسخن  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  ج :
تلود زا  دـهد ، یم  هئارا  اـیناتیرب  هجراـخ  ترازو  هـب  رد 1301  تیمـسا ، ژاتیمرآ  هک  یـشرازگ  ساسارب  زاـغآ ، ناـمه  زا  اـما  تسا 

هک دوب  هتفگ  ناگدـنیامن  ریاس  يدابآ و  تلود  قّدـصم و  هب  ناـخاضر  رد 1302 ، .تسا  هدوب  رفنتم  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا 
دح یب  ذوفن  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  شا  یتسیلانویسان  تاساسحا  اما  .دوب  هدیلاب  رما  نیا  هب  دنا و  هدرک  راک  ردصم  ار  وا  اه  یـسیلگنا 

يراگزاس دـشاب ، روشک  ياورنامرف  تساوخ  یم  هک  وا  تایحور  اب  میظع  ذوفن  نیا  .دـشاب  یـضاران  ناریا  رد  اـه  یـسیلگنا  رـصح  و 
 . تشادن

: دیوگ یم  دنک و  یم  در  ناخاضر  دروم  رد  ار  قدصم  رتکد  تایرظن  نایزوتاک ،

اه یـسیلگنا  هک  دوـب  يا  هئطوـت  تفن ، داد 1312  رارق  هک  دنتـسه  مه  زونه  دـندوب و  دـقعتم  قدـصم  هلمج  زا  ناـیناریا ، زا  يرایـسب 
ینف و ۀناهب  هب  ادتبا  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرش  هیرظن ، نیا  قبطرب  .دندیناسر  ماجنا  هب  هاش  اضر  تسد  هب  تقد  هب  ار  نآ  يویرانس 

يادـص ورـس  اب  تاعالطا ، همانزور  ًاتدـمع  یـشیامرف و  تاعوبطم  .داد  یم  شهاک  شیپ  ياه  لاس  هب  تبـسن  ار  زایتما  قح  يراجت ،
یتسیاب یم  تفن  تکرـش  خـساپ  دـندش و  یم  یـسراد  همان  زایتما  تفن و  تکرـش  زا  ناریا  هقح  قوقح  لماک  يایحا  ناهاوخ  داـیز ،

لاس 1329 و لثم  تسرد  مه  ایناتیرب  شنکاو  .دنک  وغل  ار  زایتما  دـش  زیربل  شربص  ۀـساک  هک  هاش  .دـشاب  زیمآریقحت  هدـننکدیمون و 
رد ناریا  یگدنیامن  تئیه  مه  دعب  دش و  ارجا  رظن  نیمه  .دوب  دـهاوخ  هنایوج  هزیتس  للم ، نامزاس  هب  هلاحا  نمـض  تفن ، ندرک  یلم 

نانچمه دهد و  یم  رد  نت  هبناج  ود  هرکاذم  قیرط  زا  هرجاشم  لصف  لح و  دروم  رد  هعماج  هیصوت  هب  رواد  یتسرپرس  هب  للم  هعماج 
یـسراد هماـنزایتما  زا  رتدـب  رگا  دـیدج  داد  رارق  نیا  .ددرگ  یم  هدوزفا  زاـیتما  لوط  رب  لاـس  هس  دادرارق 1312  داقعنا  اب  میدـید  هک 
هرجاشم ندش  زاغآ  ةوحن  هصاخ ، تکلمم و  یمومع  عاضوا  هب  هجوت  اب  .بلاج و  تسا  یئویرانس  نیا  هتبلا  .تسین  نآ  زا  رتهب  دشابن 

روظنم هب  شالت  .تسا  هیرظن  نیا  ریاغم  دهاوش ، يوق و  لیالد  اما  .دیـسر  یمن  رظن  هب  مه  طبر  یب  نادـنچ  نآ ، لصف  لح و  هویـش  و 
زا شات  رومیت  .دیدرگ  زاغآ  لاس 1325  زا  یسراد ،»  » ات 1919 ۀمانزایتما 1901  رد  رظندیدجت 
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« نمدک ناجرس   » لاس 1310 رد  .دـندرک  لابند  ار  هرکاذـم  زین  زوریف  رواد و  اهدـعب  .دـش  هبناـج  همه  يا  هرکاذـم  دراو  لاس 1307 
نمهب هام 1310 و  رذآ  ناـیم  هلـصاف  رد  .درک  در  ار  شاـت  رومیت  يا  هداـم  ياهداهنـشیپ 14  سیلگنا ، ناریا و  تفن  تکرـش  سیئر 

نآ دـح  زا  شیب  ياهاعدا  لیلد  هب  ار  شات  رومیت  ياهاهنـشیپ  نمدـک  اریز  داـتفا  قیوعت  هب  هلئـسم  عوقولا  بیرق  لـصف  لـح و   1311
سیون شیپ  لاس ، نامه  دادرخ  .دـنداد  تیاضر  يا  هناتـسود  لصف  لـح و  هب  ود  ره  شاـترومیت  هاـش و  دنفـسا 1311  رد  .تفریذپن 

.دش هداتسرف  نارهت  هب  دادرارق 

شهاک لبق  لاس  زایتما  قح  مراهچ  کـی  هب  ( 1311) لاس نآ  رد  تفن  زا  ناریا  تلود  زایتما  قح  هک  دـش  مالعا  ندـنل  رد  ناهگان  اما 
میئوگب هکنیا  زج  هب  .تسا  هدـشن  مه  نونکات  دـشن و  رکذ  ریگمـشچ  شهاـک  نیا  یناـهگان  مـالعا  يارب  یهیجوت  چـیه  .تسا  هتفاـی 

.تسا هدوب  کیرحت  ددصرد  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرش 

نمـض ناتـسلگنا  دـندرک ، یناغارچ  دـنتفرگ ، نشج  روشک  رـسارس  .درک  ءاضما  ار  یـسراد  همانزایتما  وغل  تینابـصع  تیاهن  رد  هاش 
رواد ربکا  یلع  یتسرپرـس  هب  ناریا  یگدـنیامن  تئیه  .داد  عاجرا  للم  نامزاس  هب  ار  هلئـسم  یـشکریشمش ، یئوج  هزیتس  تلاح  ظفح 

، راک لصاح  دوب .  هدرک  ساسحا  ار  ایناتیرب » نایرع  تردق  ،» نوناق یمامت  تشپ  زا  لیلد  نیا  هب  دیاش  .تشادن  يا  هناتخـسرس  عضوم 
ار نآ  قفاوت ، نتم  زا  مدرم  یهاگآ  ای  سلجم  هنیباک و  تقفاوم  زا  لبق  و  نمدـک »  » اـب رادـید  لاـبند  هب  هاـش  هک  دوب  دراد 1312  رارق 

رادتقا یب  ریزو  هداز  یقت  یتح  .دوبن  تفن  تکرـش  لماع  وا  یلو  .دـشاب  تفن  تکرـش  ۀـچیزاب  دـیاش  هاش  هتبلا  .داد  رارق  لوبق  دروم 
هب مه  هاش  هک  درک  یم  دـیکأت  لاح  نیع  رد  .تسا و  هدرک  ءاضما  دوخ  لیم  فالخرب  ار  دادرارق  هاشاضر  هک  تفگ  اهدـعب  یئاراد ،

(1) .دتفایب هیرگ  هب  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  تکرش ، ربارب  رد  میلست  رطاخ 

.تسا هدروآ  دهاش  ار  هداز  یقت  ناخاضر ، یتسرپ  نطو  دیئأت  يارب  مه ، نایزوتاک  .ممد  تفگ : هیک ؟ تدهاش  دنتفگ  هابور  هب 

: دهد یم  همادا  نینچ  نایزوتاک 

زا هک  ارچ  تفر ، اه  يزان  فرط  هب  هاش  دـنتفای و  تسد  تردـق  هب  ناملآ  رد  اه  يزان  هک  دیـسر  ءاضما  هب  یلاس  ناـمه  دادرارق ، نیا 
...دوب رّفنتم  ناتسلگنا 
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هکنیا زا  سپ  وا  هکلب  دوبن ، اـه  یـسیلگنا  زا  هاـش  رّفنت  متفگ ، راـب  کـی  هک  روط  ناـمه  اـه ، يزاـن  هب  هاـش  شیارگ  یعقاو  لـیلد  اـما 
ندرک هدامآ  يارب  ناملآ  هب  هک  هسنارف  سیلگنا و  يزاب  نامز و  یسایس  عاضوا  زا  ربخ  یب  دش ، زاغآ  اپورا  رد  اهیزان  ياه  يزاتکرت 

یم ار  ناتـسلگنا  يروطارپما  تردق  ياج  یطّلـسم  دیدج  تردق  هک  درب  یم  نامگ  دنداد  یم  زایتما  يوروش  اب  گنج  هب  روشک  نیا 
یماعنا يوروش ، رب  ناـنآ  يزوریپ  تروص  رد  اـت  درک  ادـیپ  شیارگ  اـهیزان  تمـس  هب  دریگب  ار  رت  يوق  بناـج  هکنیا  يارب  .دریگ و 

! دنک تفایرد 

هکلب هتشادن  یتلاخد  ًالصا  ارجام  نیا  رد  مه  ناتسلگنا  .دناد  یم  تسیلانویـسان  ار  وا  .دنک  یم  هئربت  ار  هاش  نایزوتاک  بیترت ، نیا  هب 
.تسا خیرات  ةرابرد  نایزوتاک  يرواد  زا  يا  هنومن  نیا  هدرک و  لیمحت  ار  دادرارق  دوخ  روز  اب  هک  هدوب  تفن  تکرش  نیا 

یتافـص و میهاربا  یعولط ، دومحم  ارچ  دـننک ؟ یم  يزاس  پیت  يزاس و  هرهچ  مدرم  يارب  اـه  نیا  ارچ  دوش ، یم  حرطم  یلاؤس  س :
يزاسوگلا هعماج  يارب  دنهاوخ  یم  دـیاش  دـننک ؟ یفّرعم  تسرپ  نهیم  تسیلانویـسان و  ناونع  هب  ار  یناسک  دـنراد  یعـس  نایزوتاک 

مه اکیرمآ  ینعی  دـنک ، یم  فیرعت  ییاقب  رفظم  زا  یـسک  یتقو  .دنتـسه  جراـخ  هب  یگتـسباو  ندرک  هئربت  ددـص  رد  دـیاش  دـننک و 
نیا فدـه  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدرکن  يدـب  راک  دور ، یم  اکیرمآ  فرط  هب  ییاقب  رفظم  تایـصوصخ  اـب  يدرف  رگا  تسا و  بوخ 

.دننک هیجوت  ار  برغ  هب  شیارگ  هک  تسا 

هک یعولط  باتک  ًالثم  .تساهنآ  هیجوت  يارب  شالت  دوش  یم  شرسپ  ناخاضر و  يارب  هک  یـشالت  .تسا  نیمه  ًانیع  نم ، رظن  هب  ج :
هب ور  روشک  عاضوا  هماکدوخ ، تنطلس  کی  دوجو  تروص  رد  اهنت  هک  دنک  یم  اقلا  ناگدنناوخ  هب  ار  رکف  نیا  دش  تبحـص  نآ  زا 

يولهپ اضر  اب  يا  هبحاصم  یـس ، یب  یب  ویدار  شیپ  يدـنچ  .تساه  تسیلایرپما  هبناج  همه  هجوت  دروم  نایرج  نیا  .دور  یم  دوبهب 
هک تشاد  اعّدا  درک و  یم  تبحـص  الاب  یلیخ  عضوم  زا  شردـپ ، لثم  تسرد  يولهپ ، اضر  .داد  ماـجنا  تشاد ، ندـنل  هب  يرفـس  هک 

هلئـسم دورن ، رانک  هنابلطواد  ناریا ، ینونک  میژر  رگا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  شراتفگ  نایاپ  رد  دراد و  ناریا  رد  يرایـسب  ناراداوه 
یتح ینونک ، میژر  يزادنارب  يارب  دنرضاح  هکدنتسه  يرایـسب  مدرم  ناریا ، رد  دش و  دهاوخ  حرطم  شا  يرانکرب  يارب  روز  لامعا 

.دننک ادف  ار  دوخ  ناج 

رد دوب  مه  اکیرمآ  رکون  دوش  یم  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  ياقلا  اـهنیا  ۀـمه  تسا ! داـیز  ردـقنیا  ناریا ، رد  ناتـسرپ  هاـش  دادـعت  ینعی 
مه روشک  رد  دمآ و  ناریا  هب  تقو  نآ  دوب و  مه  اکیرمآ  تمدخ 
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هک يا  هبحاصم  رد  اـکیرمآ ، مه  ـالاح  دوب و  قلطم  مکاـح  ناتـسلگنا  ناـمز  نآ  رد  .درادـن  مه  یبیع  چـیه  داد و  لیکـشت  تموکح 
: دنک یم  لاؤس  حرف  زا  هیرشن  راگنربخ  داد ، ماجنا  قباس ، هاش  رسمه  ابید ، حرف  اب  يولهپ ، اضر  یمـسر  ناگرا  تیطورـشم ،»  » هیرـشن

یلیخ اکیرمآ ، نحل  هتبلا  هداد : باوج  حرف  دنزب ؟ یمادقا  هب  تسد  ناریا ، تموکح  يزادنارب  يارب  اکیرمآ  هک  دـینک  یمن  رکف  امش 
...تسا هدشن  هدهاشم  اکیرمآ  بناج  زا  یمادقا  زونه  اما  هدش ، رتدیدش 

! دناشنب تردق  رس  رب  هدروآ و  ناریا  هب  ار  اهنیا  اکیرمآ  دنرظتنم  هک  دننک  یم  فارتعا  حیرص  یلیخ  ینعی 

هب رادافو  هک  ناریا  هاشداپ  ناونع  هب  وا  هماندـنگوس  نتم  نآ  ریز  رد  هدرک و  پاچ  ار  يولهپ  اـضر  گرزب  سکع  هماـن ، هتفه  ناـمه 
.تسا هدش  پاچ  حرف » وناب   » اب هبحاصم  مّود  هحفص  رد  .تسا و  هدش  پاچ  تسا ، یساسا  نوناق 

مه شیپ  يدنچ  .دنا  هدرک  زاغآ  ار  نابلط  تنطلس  اب  دونش  تفگ و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  فلاخم  ياهورین  رگید  هک  تساهتدم 
دوش رازگرب  یـسرپ  همه  کی  يروهمج ، ای  تنطلـس  ناریا ، هدنیآ  میژر  عون  اب  هطبار  رد  دیاب  هک  دوب  هدرک  هدیقع  راهظا  هیزن  ياقآ 

مالعا حرش  نیا  هب  ار  دوخ  رظن  يرخآ  نیا  .دنا  هدرک  ناگدنزاون  هتسد  نیا  دراو  ار  دوخ  مه  يورـسخریما  یندم و  دمحا  هرخالاب  و 
: هک هتشاد 

اب يراکمه  راـیتخب و  روپاـش  فیط  هلمج  زا  ناـهاوخ  هطورـشم  اـب  فـالتئا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ینونک  ماـظن  يزادـنارب  يارب 
.تسا مزال  نابلط  تنطلس 

سپ دوش ، یم  مامت  دراد  ناشرمع  لاح  ره  رد  دنـسرب و  یتسایر  ای  تموکح و  هب  هک  دـنرظتنم  هتفر و  ـالاب  ناشنـس  ناـیاقآ  نیا  س :
ات دوش  یم  رارقرب  ییاهـسامت  اهنیا  اب  مه  هدرپ  تشپ  ایآ  هک  تسا  حرطم  مه  لاؤس  نیا  اما  دننکب  يراک  هک  دنتـسه  نیا  رکف  هب  دبال 
هک دراد  اعدا  مه  فرط  تروص  ره  رد  .دنهد  یم  ماجنا  لقتسم  روط  هب  ناشدوخ  ار  اهراک  نیا  هک  نیا  ای  دننک و  گنهامه  ار  اهنیا 

.دیئایب رانک  مه  اب  هدرخ  کی  لقادح  مهد  یم  ار  امش  بآ  نان و  یتقو  نم 

.دشاب یفاک  يورسخریما  فارتعا  نیا  منک  یم  رکف  اهنآ ، ياه  يراتفرگ  فلاخم و  ياههورگ  عضو  اب  طابترا  رد  ج :

زا ناـنیا  تسا و  زیچاـن  نویـسیزوپا  ياـه  شخب  ریاـس  ربارب  رد  هاوـخیدازآ ، تارکوـمد و  نویـسیزوپا  یللملا  نـیب  راـبتعا  نزو و  ... 
راکفا رب  يراذگرثا  دوخ و  تارظن  حرط  يارب  یمک  تاناکما 
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.دنرادروخرب روشک  جراخ  لخاد و  یمومع 

فلاـخم ياـهورین  هک  دنتـسه  یتالکـشم  نـیرت  یـساسا  نویـسیزوپا ، ياـهورین  رگید  درکلمع  عوـن  راـنک  رد  یـساسا  فعـض  نـیا 
اتـسار نیا  رد  دوش ، حرطم  لاّعف  روط  هب  ناهج  یمومع  راکفا  دزن  دناوتب  دیاب  تارکومد  نویـسیزوپا  .دننآ  راچد  یمالـسا  يروهمج 

هب دـیاب  .دـنناشوپب  لمع  هماج  مهم  نیا  هب  دنتـسین  رداق  یئاهنت  هب  بازحا  اههورگ و  .تفرگ  دـنپ  هتـشذگ  ياه  لاـس  هبرجت  زا  دـیاب 
دنناوت یم  تارکومد  ذوفن و  بحاص  ياه  تیصخش  زا  یعمجم  لاثم  يارب  .تفر  رتاراک  رتریذپ و  فاطعنا  رت و  عونتم  لاکشا  غارس 

حرط يارب  یللملا ، نیب  حطـس  رد  لوبق  لباق  ياه  بلاق  رد  دـنریگ و  تسد  هب  ار  نویـسیزوپا  ياه  تیلاعف  یگنهاـمه  لـمع  راـکتبا 
زکرمت هاوـخیدازآ و  ههبج  دـحاو  ۀـمانزور  داـجیا  تارکوـمد ، نویـسیزوپا  ياـه  تیلاـعف  ياتـسار  رد  .دـنیوج  هرهب  دوـخ  تاـیرظن 

زاغآ هنیمز  نیا  رد  هک  یئاه  شالت  هب  ورین  همه  اب  دیاب  .تسا  رادروخرب  يدـیلک  يروحم و  تیمها  زا  نآ ، لوح  یتاغیلبت  ياهتیلاعف 
.ناریا یسایس  تالوحت  ةرابرد  هرگنک  همانعطق  زا  .درک (1)و  تیامح  اهنآ  زا  داد و  همادا  دنا  هدش 

، اهلزلزت نآ  يدنبزرم  هتـشذگ  ياه  لاس  هبرجت  درواتـسد  نیرتمهم  دـیاش  يرظن ، هصرع  رد  هژیو  هب  هزرابم  نیا  كرادـت  نایرج  رد 
شوخلد یمالـسا  تموکح  نورد  رد  یتبثم  تالوحت  ناکما  هب  ار  نویـسیزوپا  ياهورین  زا  یخرب  هک  تسا  یئاهدـیدرت  اه و  یلدود 

.دناسر یم  يرای  نویسیزوپا  فوفص  رد  مهوت  شرتسگ  هب  قیرط  نیا  زا  دوب و  هتخاس 

ناوتان يراودا  نمزم و  ياهنارحب  لح  رد  ار  نآ  دنا و  هدرک  ریذپان » حالـصا   » ار یمالـسا  يروهمج  میژر  هک  یلماوع  هیلک  تخانش 
کی يرارقرب  نآ و  ندز  راـنک  دـصق  هب  میژر  نیا  هـیلع  یتازراـبم  يژتارتـسا  یحارط  يارب  یبساـنم  يوکـس  دـناوت  یم  دـنا  هتخاـس 

.دشاب رشب  قوقح  رب  ینتبم  دازآ و  يروهمج 

ناشدیما اهنت  دنتـسین و  يراک  چیه  ماجنا  هب  رداق  ییاهنت  هب  دننک  یم  رکف  اههورگ  همه  هک  دوش  یم  نشور  اه  يریگ  عضوم  نیا  زا 
تالایا کمک  زا  همه  زا  رتالاب  یللملا و  نیب  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یناـسنا و  تاـناکما  هعومجم  زا  هدـش و  عمج  مه  اـب  هک  تسا  نیا 

يولهپ و اـضر  ناـیرج  تشپ  رد  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هک  هچنآ  لاـح  ره  هب  .دـننک  يرادرب  هرهب  ماـظن ، يزادـنارب  تهج  رد  هدـّحتم 
نیا هرابرد  اّما  .مرادن  يدیدرت  هتکن  نیا  رد  .دراد  رارق  اکیرمآ  نابلط ، تنطلس  ناهاوخ و  هطورشم 

ص18. هامریت 1372 ، هرامش 28 ، يدازآ ، هار  همانهام  - 1
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ناهنپ رد  ار  اهنآ  هک  تساکیرمآ  دـنریگ و  یم  روتـسد  اکیرمآ  زا  مه  يورـسخریما  يداوجدیـس و  جاح  یندـم ، هیزن ، لاثما  ایآ  هک 
داجیا اهورین و  همه  ندرک  عمج  کیتکات  تروص ، ره  رد  .مرادن  دروم  نیا  رد  يدنـس  نوچ  مهدب  رظن  مناوت  یمن  دنک ، یم  كوک 
.دـننک یم  توعد  دوخ  ثحب  تاـسلج  هب  ار  اـهنآ  دنتـسرف ، یم  همه  لاـبند  هب  هک  تسا  ناـبلط  تنطلـس  راـکتبا  دـحاو ، ههبج  کـی 

یم تکرـش  كرتشم  تاسلج  رد  همه ، اـهنیا ، لاـثما  يورـسخریما و  کـباب  يرادمتعیرـش ، نسح  يولهپ ، اـضر  نویاـمه ، شویراد 
.دـننک یم  ثحب  لیبق ، نیا  زا  یلیاـسم  ناریا و  یـضرا  ّتیماـمت  ّتیلم و  یّلم و  تضهن  ةراـبرد  دننیـشن و  یم  گروبماـه  رد  .دـننک 

هک تشاد  دیدرت  ناوت  یم  رتمک  میتسه ! ام  هک : دنراد  اعّدا  مادـک  ره  یهتنم  .تسا  نویامه  شویراد  نایرج ، نیا  ةدـننادرگ  ًاملـسم 
یلع هک  نهیم ، هماـنهام  رد  تسود ، نهیم  هتـشرف  .دـشاب  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  زج  ناـیرج ، نیا  ناـبیتشپ  یللملا  نیب  ّمهم  يورین 

هجوت بلاج  هک  هتـشون  يا  هلاـقم  درک ، یم  رـشتنم  تشاد ، هدـهعرب  ار  نآ  يربهر  هک  قلخ  نایئادـف  هورگ  لـالحنا  زا  دـعب  رگتـشک 
: دسیون یم  وا  . (1) تسا

رد يا  هتـسیاش  شقن  دـناوت  یمن  پچ »  » هتبلا .تسا و  نآ  ندوـب  هراـپ  دـص  پچ ، لـحنیال  گرزب و  لکـشم  نـیمّود  یگدـنکارپ   2
ظفح نمض  پچ ، فیط  عیسو  داحتا  کی  رد  مک ، تسد  هک  دنک  ادیپ  ار  نآ  لالقتسا  پچ ، رگا  .دشاب  هتشاد  ناریا  هدنیآ  تالّوحت 

گنهامه ناریا  رد  یـسارکومد  قّقحت  يارب  هزرابم  رد  مک  تسد  ار  دوخ  ياـه  تیلاّـعف  یخرب  دوجوم ، ياهـشیارگ  اـهحانج و  همه 
یخیرات و ینامزاس و  یـسایس و  کیژولوئدیا و  تافالتخا  ًاملـسم  .دیامن  افیا  هدنیآ  رد  گرزب  یـشقن  تسناوت  دهاوخ  ًامتح  دزاس ،

ۀبلغ دـهاش  اهیدوز  نیا  هب  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدـیچیپ  پچ ، نورد  رد  یـصخش  و  يدرف ، ياه  يزرو  هنیک  تاـفالتخا و  یتح 
هیبش رتشیب  رـضاح ، لاح  رد  ندوب  یفده  نینچ  لابند  .دوب  پچ  دحاو  گرزب و  بزح  کی  هب  نآ  لیدـبت  عناوم و  نیا  ۀـمه  رب  پچ 

« .تسا نتفر  بارس  لابند  هب 

لاس دنچ  زا  سپ  پچ  ياههورگ  ناهاوخ و  هطورـشم  ناهاوخ و  يروهمج  نابلط و  تنطلـس  نایم  تارکاذم  تاسلج و  هک  اجنآ  زا 
: تسا هتشون  هدمآرد و  شداد  مه  ندنل  ناهیک  ۀمانزور  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  راک  تسا ، هدیسرن  يا  هجیتن  چیه  هب  وگ  تفگ و 

تفگ دـنک  یم  داهنـشیپ  هک  مه  نویامه  شویراد  ياـقآ  نیا  .تسا  سب  رگید  هدـش ، رادـشک  یفاـک  ةزادـنا  هب  تارکاذـم  نیا  اـقآ 
؟ تسا هدرک  يا  هدیاف  هچ  لاح  هب  ات  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  هرکاذم  هک  دیوگب  دبای  همادا  اهوگو 

نیدرورف 1373. نهیم ، هلجم  - 1

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 248 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :

ۀهبج دیاب  هک  دننک  یم  داهنشیپ  نابلط  تنطلس  .دننیشنب  رداچ  کی  ریز  رگیدمه  اب  دنناوت  یمن  اهنیا  .تسا  ّتیعقاو  کی  نیا  بوخ ،
دحاو يربهر  نودب  يا  ههبج  چیه  اریز  .دیایب  دوجو  هب  زکرمتم  دـحاو و  يربهر  کی  اب  یمالـسا  يروهمج  میژر  فلاخم  ياهورین 
تسا يولهپ  اضر  تسا ، يربهر  ماقم  ۀتسیاش  هک  يدرف  اهنت  هک  تسا  ملـسم  نانآ  يارب  دهدب و  ماجنا  يرثؤم  لمع  چیه  دناوت  یمن 

ره هک  رگید  ياههورگ  ناگدننادرگ  زا  کی  چـیه  تسا و  رادروخرب  اکیرمآ ) مسیلایرپما  ینعی   ) یللملا نیب  ةدرتسگ  تیامح  زا  هک 
هب رضاح  دنوش ، عمج  كرتشم  ۀمانرب  کی  ریز  مه  اب  دنناوت  یمن  مه  ّتلع  نیمه  هب  دنراد و  ار  ههبج  يربهر  هیعاد  ییاهنت  هب  مادک 

.تسا ترجاهم  رد  ناریا  نویسیزوپا » ، » حالطصا هب  تالکشم  زا  يا  هشوگ  نیا ، .دنوش  یمن  ربهر  ناونع  هب  يولهپ  اضر  شریذپ 

دیهاوخ یم  رگا  دندومرف : هک  ماما  ترـضح  لوق  هب  دنتـسه ، ناریا  رد  هاگیاپ  نتـشاد  یعّدم  لاح  ره  هب  دارفا ، نیا  زا  يدـصرد  س :
یمدرم هاگیاپ  لخاد  رد  دـنناد  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـندرگرب  دـنراد  دـصق  يا  هدـع  مینک  ضرف  ـالاح  دـیتفر ؟ یچ  يارب  دـیئایب 

دنتفیب و هار  ات  هدرک  راداو  ار  نیقفانم )  ) نیدهاجم نامزاس  هک  یلیالد  زا  یکی  دیاش  .دننک  لصو  ییاج  هب  ار  ناشدوخ  دیاب  دـنرادن 
یم هک  تسا  نیا  دـنک ، هرکاذـم  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  نوتنیلک ، لیب  یتح  انـس ، سلجم  یـسیلگنا ، ییاکیرمآ و  ياهروتانـس  اب 

.دننک لّصتم  اه  تردق  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دنهاوخ 

ار نیدهاجم  مه ، نابلط  تنطلـس  یتح  اه ، نامزاس  نیا  زا  مادک  چیه  .دننک  یم  درط  رگید  ياههورگ  همه  ار  نیدهاجم  نامزاس  ج :
نیا هیلع  یتـالاقم  يورـسخریما ، هماـنهام  مه  ندـنل و  ناـهیک  مه  .دـندرک  ملع  روهمج  سیئر  اـهنیا ، هکنیا  لـیلد  هب  .دـنرادن  لوـبق 

زا يا  هقباس  یب  تّدش  اب  اکیرمآ ، هدّحتم  تالایا  رد  یعاجترا  قوفام  لفاحم  یلو  .دنا  هدرک  درط  ار  اهنآ  همه  دنـسیون ، یم  نامزاس 
، رگید ياه  هورگ  زا  کی  چیه  هب  لفاحم ، نیا  هک  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  ار  ّتیعقاو  نیا  تیامح ، نیا  دننک و  یم  ینابیتشپ  اهنآ 

.دنرادن يدامتعا 

زا يا ، همان  یط  هاوخیروهمج  بزح  ياهروتانس  زا  رفن  هک 97  درک  رشتنم  ار  يربخ  رویرهش 73 )  31  ) اکیرمآ يادص  یسراف  همانرب 
، ربخ نیا  ریـسفت  رد  مه  دعب  .دوش  هداد  بیترت  يرادـید  يوجر ، میرم  دوعـسم و  نانآ و  نیب  هک  دـندرک  تساوخرد  نوتنیلک  تلود 

لاّعف نامزاس ، نیا  هک  دوب  نیا  نآ  نومضم  هک  درک  شخپ  نیدهاجم  نامزاس  نامه  ینعی  یلم ، تمواقم  شبنج  هرابرد  ار  يراتفگ 
نامزاس نیا  هب  یتامادقا  هچرگ  .تسا  یمالسا  يروهمج  فلاخم  هورگ  نیرت 
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دوش یمن  ایآ  هک  تسا  حرطم  اـکیرمآ  تاـماقم  رد  رکفت  نیا  یلو  دـشاب  اـکیرمآ  قفاوت  دروم  دـناوت  یمن  هک  دوش  یم  هداد  تبـسن 
؟ درک ینابیتشپ  تسین  قفاوم  اهنآ  لمع  ياه  هویش  همه  اب  اکیرمآ  هک  ییاههورگ  زا  ناریا ، رد  تارییغت  داجیا  يارب 

زا اـکیرمآ  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  دراد و  یگزاـت  ًـالماک  یمالـسا ، يروهمج  هیلع  اـکیرمآ  فرط  زا  بیجع  يریگ  عضوم  نیا 
ات هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  دیماان  یلک  هب  يورسخریما ، ریظن  تارکومد ، پچ  ات  هتفرگ  نابلط  تنطلـس  زا  فلاخم ، ياههورگ  رگید 

يورین کی  هن  دروآ  یم  رامـش  هب  یتسیرورت  نامزاس  کی  ار  نامزاس  نیا  هک  دوب  نیا  اکیرمآ  تلود  یمـسر  تسایـس  شیپ  يدنچ 
زا اهوسوس  نیا  ۀمه  اکیرمآ  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  .تسا  میژر  يزادنارب  نامه  اکیرمآ ، فدـه  لاح  ره  هب  .هدـننک  نییعت 
اج ناریا  رد  دـننام  رایتخب  متـسیس  کی  هک  دـنک  یم  ملع  نیا  يارب  ار  ...و  نیدـهاجم  ناـمزاس  يولهپ ، اـضر  اـهبلط ، تنطلـس  هلمج 

.تسا ضرف  کی  مه  نیا  .دتفیب 

هدرک شزاس  هک  یناسک  مامت  هئربت  ات  هتفرگ  اضردّمحم  ناخاضر و  هئربت  زا  اهدرکلمع ، اه و  تسایس  نیا  مامت  هک ، نیا  مالک  ناج 
نتخادنا اج  يارب  هتـسکشرو ، نارادمتـسایس  نیا  مامت  لامعا  هیجوت  هعماج و  هروطـسا  ناونع  هب  یکلم  لیلخ  زا  يزاس  تب  زین  دنا و 

الاح .دراد  دوجو  ییاه  طابترا  اه ، شالت  ۀـمه  نایم  ًاملـسم  .تسا  مدرم  نیب  رد  ّتیلوبقم  داجیا  هیجوت و  شزاس و  يرکف  طخ  کی 
.تسه ًامتح  يرکف  طابترا  دشابن  یسوساج  طابترا  رگا 

تـسا روبجم  دریگ ، یم  هنـسحلا  ضرق  میرژ ، اب  هزرابم  يارب  اکیرمآ  زا  رـالد  نویلیم  کـی  یندـم  لاـثم  ناونع  هب  یتقو  بوخ ، س :
یم هبحاصم  دارفا  نیا  اب  یتسیلایرپما ، ياهویدار  تاعوبطم و  .دـنک  ظفح  ار  دوخ  تاطابترا  ، ضرق نیا  تخادرپزاب  نامز  ات  لقادـح 

ای دـننکب و  یفطل  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  لاح  ره  هب  دـننک  ینارنخـس  دـنهدب و  گنیتیم  ات  دـنهد  یم  تاناکما  اهنآ  هب  یتح  دـننک 
! تسا هدرک  لگ  نانآ  هناتسودرشب  هیحور 

ییاـه تـیعبت  هـب  روـبجم  دـنریگ ، یم  یلاـم  کـمک  اـکیرمآ  زا  ناریا ، مـیژر  اـب  هزراـبم  يارب  هـک  ییاـه  نـیا  مّلـسم  ردـق  هـلب ، ج :
نکمم .تسا  هدنهد  کمک  رظن  دروم  تسایس  يارجا  يارب  کمک  نیا  .تسین  هناتـسودرشب  اه  کمک  نیا  هک  تسا  مّلـسم  ، دنتـسه

یّلم ههبج  رد  یندم  لاح  ره  هب  .دنزادنیب  ولج  ار  وا  دنهاوخب  هک  تسین  دیعب  چیه  یندـم ، رگید  زور  دـشاب و  رایتخب  زور  کی  تسا 
کیدزن هدوب و  يروهمج  تسایر  يادیدناک  رادناتـسا و  ریزو و  مه  یمالـسا  يروهمج  رد  هداتفارد و  میژر  اب  هاش ، نامز  رد  هدوب ،

هدش ثعاب  لماوع  نیا  ۀمه  دوجو  دیاش  هدروآ ، يأر  مه  نویلیم  ود  هب 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


243 ص :

هک تسا  ییاهیگژیو  ياراد  همه  زا  رت  شیب  یندـم ، رادایرد  دنتـسه ، جراخ  رد  هک  ییاهنآ  نایم  زا  .دـنوش  کـیدزن  وا  هب  هک  دـشاب 
زا کی  چیه  .تساهنت  مه  یندم  درادن ، لوبق  ار  یـسک  ، سک چیه  هک  ّتلع  نامه  هب  یلو  دریگب  رارق  اکیرمآ  هقالع  دروم  دناوت  یم 

.دناد یم  يرگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  مادک  ره  .دنورب  وا  رتچ  ریز  دنتسین  رضاح  اهورین  رگید 

؟ دننک یم  هچ  نوگانوگ  ياه  فیط  یگدرتسگ و  نیا  اب  اهنیا  س :

؟ تسیچ ناشتالیکشت 

.دنراد یمک  رایسب  ناراداوه  ترجاهم ، رد  اههورگ  نیا  همه  مراد  عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  ج :

ار هناّحلـسم  تکرح  یعون  هب  هک  دـنراد  شالت  اهنآ  ۀـمه  نوچ  دندیـسر ، یـسایس  يرکف  تکرح  کی  هب  اهنیا  لاح  ره  هب  یلو  س :
.قلخ نیدهاجم  نامزاس  زج  هب  .دننک  یفن 

هب تسین و  همه  يژتارتسا  هتبلا  هناحلسم  هزرابم  هلئـسم  میوشب ، هناحلـسم  تکرح  هب  روبجم  تسا  نکمم  هک  هتفگ  هاش ! رگید ، هن  ج :
ماجنا یـسارکومد و  يرارقرب  هب  راداو  ار  يربهر  ناریا ، هب  یـسایس  راـشف  اـب  دـیاب  هک  دـندقتعم  ناـش  همه  نیدـهاجم ، ناـمزاس  زج 

.دوب دنهاوخ  یلعف  تموکح  ینوگنرـس  ارآ و  تیرثکا  بسک  هب  رداق  دازآ ، تاباختنا  رد  هک  دـنراد  داقتعا  اهنآ  درک  دازآ  تاباختنا 
.دنناد یمن  مه  ناشدوخ  هک  تسا  يا  هلئسم  دزادنیب ، هبرگ  ندرگ  هب  ار  هلوگنز  نیا  دناوت  یم  یسک  هچ  فورعم ، لوق  هب  الاح 

هجیتن رد  مدرم و  یتیاضران  شرتسگ  دـشر و  یکی  دوش ، عقاو  رثؤم  ریـسم  نیا  رد  تسا  نکمم  لماع  ود  اـهنت  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ریاس ات  دـنک  یم  شالت  هک  اکیرمآ  يداصتقا  یـسایس و  راشف  يرگید  روشک و  رد  يدازآ  نادـقف  يداصتقا و  نوزفا  زور  ياـهراشف 
رگا .تسا  هتشادن  یتیقفوم  مه  ناتسلگنا  دروم  رد  یتح  نونکات  اما  دنک  لصو  دوخ  هبارع  هب  زین  ار  يراد  هیامرس  گرزب  ياهروشک 

، اکیرمآ نامرف  هب  شوگ  قارع »  » کی سراف ، جـیلخ  بونج  يروتاینیم  ياـهروشک  ریاـس  ناتـسبرع و  ياـج  هب  ناریا  یگیاـسمه  رد 
هب ار  هبرح  نیا  اکیرمآ  دیدرت ، نودـب  نم  رظن  هب  دزادـنیب ، هارب  هرابود  ار  لاس 61  نایرج  دوب  رـضاح  هک  تشاد  دوجو  هیکرت  دننام 

دنام یم  اهنت  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  تسا و  رود  مه  لیئارـسا  .تسین  هتخاس  يراک  ، دوجوم ياهروشک  زا  یلو  تخادنا  یم  راک 
اکیرمآ راوخ  هریج  هک  مه  هیکرت  یتـح  میناد  یم  هکناـنچ  .اـهروشک  رگید  ندرک  هارمه  يارب  شـالت  یـسایس و  يداـصتقا و  راـشف 

قباس تردـقربا  نآ  رگید  اکیرمآ  هن  .ییایـسآ  ییاپورا و  دـنمتردق  ياهروشک  هب  دـسر  هچ  تسا ، هتفرن  اکیرمآ  راشف  رابریز  تسا ،
.روداولاسلا ای  یتیئاه  ناریا  هن  تسا و 
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هلئـسم هب  میدرگرب  الاح  .تفرگ  دـهاوخ  يرتشیب  تدـش  زور  هبزور  اه ، ّتتـشت  اه و  یگدزاو  نینچ  هتبلا  اههورگ ، نیا  نیب  رد  س :
رد یگتـسباو  نیا  .دـنور  یم  برغ  فرط  هب  ًاـنلع  دـننک  یم  یفرعم  ارگ  یّلم  یلم و  ههبج  ناونع  هب  ار  دوـخ  هک  یناـسک  ، یّلم ههبج 

؟ یسایس یّلک و  موهفم  هب  یگتسباو  ای  تسا  ییارگ  برغ  یگدز و  برغ  یحور و  يرکف و  یگتسباو  رما ، يادتبا 

يارگ یّلم  کی  هک  میریذپب  تسا  راوشد  رایسب  نم  يارب  اکیرمآ ، شقن  ندش  راکـشآ  ثداوح و  نآ  زا  دعب  دادرم و  زا 28  دعب  ج :
نم يارب  .تسایند  مولظم  ياه  ّتلم  لالقتـسا  يدازآ و  راداوه  يروشک  اکیرمآ  هک  دـشاب  دـقتعم  زونه  هاوخیدازآ ، تسرپ و  نهیم 
نیا بلاج  یلو  دنـسانش  یم  یبوخ  هب  ار  يزورما  ياکیرمآ  یگمه ، دنتـسه ، ترجاهم  رد  هک  یئاههورگ  هک  درادن  دوجو  يدیدرت 

، تسا هدیـسر  نم  تسد  هب  ناشتایرـشن  هک  اجنآ  اـت  .دـننک  یمن  اـکیرمآ  تسایـس  زا  يداـقتنا  نیرتمک  دوخ ، تایرـشن  رد  هک  تسا 
.تسامرفمکح تایرشن  نیا  رب  ناریا  هب  تبسن  اکیرمآ  هنانمشد  تسایس  ةرابرد  قلطم  توکس 

.دننک یم  توکس  ریازجلا  ةرابرد  دنتسه ، یسارکومد  رادفرط  هک  ییاه  نیمه  ًالثم  .تسا  میقتسمریغ  عافد  یعون  تسایس ، نیا  س :

لهچ زا  شیب  هک  ابوک ، هب  اکیرمآ  راشف  زا  اهنیا  .دـسرن  شروز  هک  ییاجنآ  رگم  .تسا  ییوگروز  لاح  رد  اـج  همه  رد  اـکیرمآ  ج :
یم دییأت  ار  نآ  سکع ، هب  هکلب  دوش  یمن  نادجو  باذع  راچد  اهنت  هن  دنک ، یم  یگداتسیا  هدحتم  تالایا  لوغ  ربارب  رد  تسا  لاس 

، اداناک یتح  نیتال و  ياکیرمآ  ياهروشک  اـپورا ، برغ  ياـهروشک  دـننام  اـکیرمآ  نادـحتم  نیرت  کـیدزن  هک  یتروص  رد  .دـننک 
تارکومد پچ  حالطصا  هب  ياههورگ  نیا  نوگانوگ  تایرـشن  زا  کی  چیه  رد  نم  .دننک  یم  موکحم  ار  ابوک  هیلع  میرحت  تسایس 

داقتنا ضارتعا و  کی  یتح  نیطـسلف ، مولظم  قلخ  هیلع  لیئارـسا  تایانج  همه  نیا  ربارب  رد  هک  مدیدن  زگره  یّلم ، هاوخیروهمج  ای  و 
رد يدازآ  هار  هلجم  رد  ًالثم  اما  .تسا  یشکمدآ  لاح  رد  اج  همه  تسا ، ییوگروز  لوغشم  اج  همه  رد  اکیرمآ  .دننک  حرطم  میالم 

.دوش یمن  هتشون  اکیرمآ  هیلع  هملک  کی  تسا  هدیسر  نم  تسد  هب  هک  یئاه  هرامش 

هدـش فذـح  تارـضح  نیا  سوماق  زا  مسیلایرپما  حالطـصا  ًالوصا  ایوگ  تسین و  تسیلاـیرپما  ًالـصا  اـکیرمآ  يورـسخریما ، رظن  زا 
هک دـیوگ  یم  دـنک و  یم  عافد  اکیرمآ  رکون  نیـستلی  زا  .دـنک  یم  عافد  يوروش  یـشاپورف  رد  اـکیرمآ  هئطوت  زا  يدازآ  هار  .تسا 

.دراد تیمها  یلیخ  هلئسم  نیا  تسا ! يزراب  تیصخش 
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ییاقب و یکلم و  لثم  ییاـه  هرهچ  شقن  و  دادرم ، ياتدوک 28  یّلم و  تضهن  نایرج  و  یـس ، ياه  لاـس  ثداوح  هب  میدرگ  رب  س :
.يزاس تب  ثحب  نآ  و  اهنیا ، ریاظن 

ات هدـمآ ، مداـی  هب  ناـیزوتاک  نویاـمه  دروم  رد  ار  يا  هتکن  منک ، هراـشا  یکلم  لـیلخ  ییاـقب و  رفظم  هب  هکنآ  زا  لـبق  دـیراذگب  ج :
هب مهاوخ  یم  هک  يزیچ  اهنت  مدرک  تبحص  لیـصفت  هب  یلبق ، ثحابم  رد  نایزوتاک  نویامه  ةرابرد  .منک  حرطم  مراد ، نهذ  روضح 

زگره هک  دـنک  یم  اعدا  دزاسب و  تب  کی  یکلم  لـیلخ  زا  هک  هدرک  یعـس  شیاـه  هتـشون  همه  رد  وا  هک  تسا  نیا  منک  هفاـضا  نآ 
.تسا ءانثتسا  کی  ناریا  خیرات  رد  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدرکن  هابتشا 

تـسا اه  نامزاس  اه و  هورگ  هب  یگتـسباو  مدع  یفرط و  یب  یعدـم  هک  ربخ » ناریا   » یـسراف همانزور  رد  ًاریخا  هک  يا  هلاقم  رد  یلو 
هک منک  دیکأت  تسا  مزال  ایآ  : » دسیون یم  هداد و  مه  عضوم  رییغت  کی  تسوا ، یگـشیمه  هیور  هک  یکلم  زا  لیلجت  نمـض  هتـشون ،

تـشاد مهاوخ  رب  هشیت  نم  دوخ  دنزاسب ، تب  کی  مدآ  نیا  زا  دـنهاوخب  رگا  و  دوبن ، تسرد  ًامامت  نم  رظن  زا  یکلم ، لامعا  ءارآ و 
هزات هتکن ، نیا  .تسین  هدیقع  مه  نآ  اب  وا  هک  هتـشاد  یتاهابتـشا  مه  یکلم  هک  هدرک  ادیپ  داقتعا  راب  نیتسخن  يارب  ناشیا  ینعی  ...و »

.دوب هدشن  نایب  لاح  هب  ات  تسا و  دیدج  و 

هک دـننیب  یم  روبجم  ار  ناشدوخ  ییاقب ، یکلم و  يراـکمه  هیجوت  يارب  اـهمدآ ، اـههورگ و  نیا  ۀـمه  ییاـقب ، یکلم و  ثحب  اـّما  و 
.دننک هئربت  دوش  یم  راکشآ  ًالماک  شا  یعقاو  ّتیهام  هک  ییاج  ات  ار  ییاقب  رفظم 

رادفرط قّدصم و  رتکد  رادفرط  رازگتمدـخ و  کی  ییاقب ، رفظم  ریت 1331 ، ات 30  هک  دـندقتعم  همه  .تسه  اهنیا  همه  رد  هّیور  نیا 
! دوش یم  یّلم  تضهن  نمشد  نئاخ و  هبترم  کی  هک  تسا  ریت  یس  زا  دعب  .تسا و  هدوب  یّلم  تضهن 

هک میریذپب  تسایس ، يایند  رد  هک  تسا  نکمم  رگم  دندنخ ! یمن  هزماب ، ياعّدا  نیا  هب  نازاس ، تب  نیا  دوخ  هک  تسا  زیگنا  تریح 
نیا هک  میئوگن  رگا  دوش !! خسم  هبـش  کی  هبترم  کی  دـشاب و  زرابم  هدارااب و  روسج و  یلیخ  راذـگتمدخ ، مداخ ، ریت ، ات 30  یسک 

.تسا هناقمحا  هناحول و  هداس  هک  میئوگب  دیاب  لقادح  تسا  خیرات  تیعقاو  هناهاگآ  فیرحت  اعدا 

قدصم ات  تسا  هدرک  يرایـسب  شالت  ریت ، زور 30  رد  هدوب و  زرابم  یلیخ  ریت  یـس  ات  ییاقب  هک  دـننک  یم  اعدا  تارـضح  نیا  ۀـمه 
زا 30 دعب  هبترم  کی  دش  هچ  بوخ ، هدرک  زیهجت  ار  مدرم  هداد ، هیمالعا  داد ، ماجنا  مه  يرایسب  تامادقا  .دیایب  يراک  يور  ًاددجم 

نیرتکچوک دنناوتن  شتداهش  هرابرد  نایاقآ  هک  مینک  ادیپ  يدهاش  هکنآ  زج  میرادن  يا  هراچ  اجنیا  رد  دش ! نئاخ  ریت ،
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اکیرمآ رد  ییاقب  رفظم  دوخ  هبحاصم  نتم  ینعی  تسا » ینامرک  ییاقب  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج  ، » شمـسا دهاش  نیا  .دنریگب  يداریا 
، نیا .مینک  یم  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  ریت ! یـس  زا  لـبق  مه  نآ  .تسا  هتـشاد  اـکیرمآ  هاـش و  اـب  یتابـسانم  هچ  هک  شدوخ  هتفگ  و 

همانزور رد  نم  تارطاخ  رب  هک  يدقن  رد  ار  نایزوتاک  ياه  یبایزرا  دصرد  هک 95  يورسخریما  یلو  .تسا  يزاس  تب  زا  يا  هنومن 
: دسیون یم  ریت ، یس  زا  لبق  ییاقب  رفظم  تامدخ  هب  ررکم  هراشا  دوجو  اب  اعدا ، نیا  هرابرد  درک ، یسیونور  دسیون ، یم  تاعالطا 

هیاپ رب  ناریا ، یّلم  تضهن  کیژولوئدـیا  یـسایس  يزیر  هیاپ  بزح و  یهدـنامزاس  لوغـشم  تخـس  شناراـی  یکلم و  هک  یناـمز  رد 
ناشکتمحز نردـم  بزح  رانک  رد  ییاقب  .دوب  دوخ  ياهیهاوخ  تردـق  اـه و  یبلط  هاـج  نهذ  رکف و  رد  ییاـقب  دـندوب ، موس  يورین 

اهنآ لاثما  روبوم و  ریما  هایـس ، بیبح  یقـشع ، دـمحا  ریظن  شکوقاـچ  یتشم  زا  هک  يا  هزوح  .تشاد  یـصاصتخا  هزوح  ناریا ، تلم 
فصنم و درف  چـیه  .دوب  تراغ  مدرم و  حرج  برـض و  هدوت ، بزح  ياـهگنیتیم  تارهاـظت و  هب  هلمح  ناـشراک  دـش و  یم  لیکـشت 

.دراذگب هحص  ییاقب ، تامادقا  نینچ  رب  يراک و  هویش  نینچ  رب  دناوت  یمن  هاوخیدازآ ،

تخـس شناراـی  یکلم و  هک  دـنک  یم  اـعدا  دور و  یم  رتـالاب  هلپ  دـنچ  وا ، زا  شیاتـس  رد  یکلم  نازاـس  تب  رگید  زا  يورـسخریما 
تفریذپ هناقداص  دیاب  دسیون : یم  يورسخریما  .دندوب  ناشکتمحز  بزح  طقف  هن  و  ناریا » یلم  تضهن  یسایس  يزیر  هیاپ   » لوغـشم

یشم تسایس و  زا  یشان  ًاساسا  ناریا ) هدوت  بزح  ینعی   ) ام هیلع  يرگید  یّلم  يورین  ره  ناریا و  تلم  ناشکتمحز  بزح  هزرابم  هک 
هلباقم هب  ناریا  هدوت  بزح  طلغ  یـشم  تسایـس و  اب  دوخ  گنهرف  هویـش و  قطنم و  ملق و  اب  یکلم  لـیلخ  یهتنم  .دوب  اـم  دوخ  طـلغ 

هب یمومع  راکفا  رد  ار  ییاقب  شابوا  ینپمول  لامعا  نیا  ام  اهزور ، نآ  .دوخ  شور  هار و  قامچ و  بوچ و  اب  ییاقب  تساـخ و  یمرب 
.میدرک یم  عوجر  عفر و  هتشاذگ و  دوخ  ياه  ینیرفآ  هثداح  اب  هلباقم  قّدصم و  زا  نامدوخ  عافد  باسح 

رارق سپـس  و  ریت ، یـس  زا  دـعب  قّدـصم  رتکد  زا  دوخ  فص  ندرک  ادـج  رد  ییاقب  رفظم  مادـقا  مدرک ، دـیکأت  البق  هک  هنوگ  ناـمه 
یب هنافـصنم و  یخیرات  لیلحت  کی  رد  اـما  تسا  یندوشخباـن  قّدـصم ، دـض  ياـه  هئطوت  رد  تکرـش  تضهن و  ربارب  رد  وا  نتفرگ 
لاـس رد  مه  نآ  ریت ، هلحرم 30  ات  تضهن  رد  تکراشم  وا و  هجوت  نایاش  تامدـخ  ماـمت  يور  رطاـخ ، نیا  هب  ناوت  یم  اـیآ  ضرغ ،

زا ییاقب  تفن ، ندش  یّلم  لوا  ۀلحرم  رد  هک  درک  شومارف  ار  تیعقاو  نیا  و  دیشک ! نالطب  طخ  زاس 1329 و 1330 ، تشونرس  ياه 
قّدصم رتکد  کیدزن  نارای  زا  یّلم و  بوبحم  هزاوآرپ و  ناربهر 
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؟ دوب

ار وا  هک  يدوجو  اـب  ییاـقب  اـب  یکلم  يراـکمه  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوش  یم  عورـش  وا  زا  لـیلجت  لـیلحت ، نیا  زا  دـعب  مه  هلـصافالب 
اب وا  طابترا  زا  هک  يدوجو  اب  هدـش و  بکترم  ار  یتایانج  هچ  دوخ  ناشکوقاچ  کمک  هب  هک  هتـسناد  یم  و  هتـسناد ، یم  شکوقاـچ 
اب دوش ، یم  راکـشآ  ییاقب  نئاخ  ةرهچ  ریت ، یـس  زا  سپ  هک  یماگنه  دبای و  یم  همادا  مین  لاس و  کی  هتـشاد ، عالطا  اه  ییاکیرمآ 

هتـسد راد و  یکلم و  ییاقب ، ناشکوقاچ  هک  يزور  ات  دـهد ، همادا  وا  اب  دوخ  يراکمه  هب  دـنک  یم  یعـس  يراز ، هیرگ و  ساـمتلا و 
.دنزادنا یم  نوریب  بزح  رتفد  زا  یندرگ  سپ  روز  هب  ار  شا 

نویامه گرزب » زاس  تب   » زا یتح  نازاس و  تب  ریاس  زا  هلپ  دنچ  یکلم ، لیلخ  زا  يزاس  تب  رد  يورـسخریما  متفگ ، هک  روط  نامه 
: دسیون یم  هرامش 53  یقرواپ  رد  دراذگ و  یم  رتارف  ار  اپ  نایزوتاک ،

.دز یم  هدوت  بزح  رب  مکاح  يرکف  ماظن  هشیر  هب  هشیت  دوب ، نآ  قلاخ  یکلم  هک  موس  يورین  يروئت 

یـسک هک  روصت  نیا  اب  و  دایز ، لامتحا  هب  تسا ، هدرک  یـسیونور  یکلم  لیلخ  ةراـبرد  ار  ناـیزوتاک  ياـه  هتـشون  هک  يورـسخریما 
اج ار  نایزوتاک  ياه  هتشون  زا  هلمج  نیا  دنک ، یفاکشوم  موس  يورین  ةرابرد  ار  نایزوتاک  ياه  هتشون  اعّدا ، نیا  یسررب  يارب  دناوتن 

: تسا هتخادنا 

نوچ ییاهروشک  صاخ  ّتیعقوم  اب  هطبار  رد  اپورا  رد  اهلاس  نامه  رد  .دوبن و  یکلم  لـیلخ  عارتخا  زین ، موس  يورین  حالطـصا  یتح 
(1) .دوب هدمآ  دیدپ  روشک ، نآ  رد  تسینومک  بزح  ياتدوک  زا  لبق  یکاولسکچ ،

بزح راـهچ  تفن ، تضهن  نارود  رد  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  دوب ؟ يدـح  هچ  رد  ناـشکتمحز  بزح  تردـق  نازیم  شقن و  س :
رد ناـشکتمحز  بزح  شقن  بزح ، راـهچ  نیا  ناـیم  رد  یّلم ، ههبج  هدوت و  بزح  ناـشکتمحز ، بزح  ناریا ، بزح  تشاد ، دوجو 

؟ دوب يدح  هچ 

دش و لیکشت  تشهبیدرا 1330  رد  بزح  نیا  هام ، دنچ  لاس و  کی  دیاش  .تشادـن  رمع  لاس  کی  زا  رتشیب  ناشکتمحز ، بزح  ج :
هب هجوت  اب  .دشاب  هتشاد  يدایز  شقن  هتـسناوت  یمن  بزح  نیا  هاتوک  نارود  نیا  رد  ملـسم  ردق  .تفر  نیب  زا  مه  ریت 1331  نایاپ  رد 

هدوت بزح  هب  تبسن  هنیک  ندرک  یلاخ  شنارای ، یکلم و  لیلخ  راک  يورسخریما ، کباب  دمحا ، لآ  لالج  ياه  هتشون 

ص170. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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.تراغ هدوت و  بزح  ياه  گنیتیم  تارهاظت و  هب  هلمح  مه ، ییاقب  رفظم  هتسد  راد و  راک  دوب و 

يورین مامت  نازاس  تب  ياعدا  هیاپ  رب  دندنام و  ییاقب  رفظم  اب  رودزم  ناشکوقاچ  اهنت  بزح ، رتفد  زا  نویباعشنا  ندرک  نوریب  زا  سپ 
نیا نازیم  .دنتـسویپ  موس » يورین  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح   » هب ناگدش  جارخا  لابند  هب  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح   » یمدرم

رارـصا ساسا  رب  هک  تارهاظت  نآ  رد  .دش  هدید  ناتـسراهب  رد  هام 1331 ریت  زور 30  رد  ریت  ما  یـس  مایق  زورلاس  تارهاـظت  رد  ورین 
( قدصم رتکد  ناراداوه  رگید  ناریا و  بزح  موس  يورین  ناریا  تلم  بزح   ) یلم ياهورین  ناریا و  هدوت  بزح  دش  رارق  یکلم  لیلخ 

تارهاظت هک  تسا  هتـشون  یقیدص  رتکد  دش ، هداد  ناشن  دننک  تارهاظت  ناتـسراهب  نادیم  رد  رهظ  زا  دعب  رهظ و  زا  شیپ  هناگادـج 
.دوب هیام  مک  فیعض و  رایسب  یلم » ياهورین  »

؟ تشاد طابترا  مه  قدصم  رتکد  اب  ییاقب  س :

رگید زا  ییاقب  ههال ، يرواد  ناوید  هب  نآ  زا  سپ  تفر و  تینما  ياروش  هب  وا  اب  .تشاد  کـیدزن  طاـبترا  قدـصم ، رتکد  اـب  هلب ، ج :
دننام ار  وا  قّدصم  ارچ  هک  دوب  نیا  قّدصم  رتکد  زا  یکم  نیـسح  یلـصا  ياه  هلگ  زا  یکی  .دوب  رت  کیدزن  قّدـصم  هب  شناراکمه 

.دربن اکیرمآ  هب  دوخ  اب  ییاقب 

؟ دندوب ناشکتمحز  بزح  رد  یکلم  اب  یناسک  هچ  نویباعشنا ، زا  س :

، يزیورپ لوسر  یلکوت ، نودـیرف  یکلم ، نیـسح  دـمحا ، لآ  لالج  ، دوش یم  هدـید  دارفا  نیا  مان  اهنت  نایزوتاک  ياه  هتـشون  رد  ج :
نیا هک  یلـشوید  ساـبع  روپرداـن و  رداـن  یلاوروپ ، لیعامـسا  یجنخ ، یلعفطل  هداز ، هربخ  راشرـس ، نیـسحریم  يراهدـنق ، سدـنهم 

.درک يرگاشفا  ییاقب ، یکلم و  هیلع  ریت ، یس  زا  سپ  همکاحم  تاسلج  رد  يرخآ 

.يدباع میحر  ًالثم  تسه ، نم  نهذ  رد  مه  يدادعت  س :

جارخا 12 نالعا  بزح ، هب  تشگزاب  زا  سپ  ییاقب  اریز  .دـندوب  رفن  یکلم 12  لیلخ  اب  ناشکتمحز  بزح  رد  نویباعـشنا  دادعت  ج :
دننام دـندمآرد  عاجترا  تمدـخ  هب  رفن  دـنچ  مه  اهنآ  زا  .تسا  هدرب  مان  نایزوتاک  هک  تسا  ییاهنامه  ًـالامتحا  .داد  بزح  زا  ار  رفن 

...یلاوروپ لیعامسا  یلکوت و  نودیرف  يزیورپ ، لوسر 

هکنآ زا  سپ  دـمحا  لآ  لالج  هک -  يا  همان  ییاقب  رفظم  اب  شنارای  رگید  یکلم و  لیلخ  يراـکمه  یعقاو  جاـمآ  نداد  ناـشن  يارب 
: تسا هتشون  نینچ  وا  تسا  ایوگ  رایسب  هتشون  ییاقب  هب  دنتخیر -  نوریب  بزح  رتفد  زا  یندرگ  سپ  اب  ار  نانآ  ییاقب  ناشکوقاچ 

نانمشد يور  شیپ  امش  شوداشود  ار  ام  هنامز  رابجا  یلو  میدوب  دورطم  امش  رظن  رد  زین  زاغآ  زا  ام 
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حرط ام  درط  يارب  ناتنامگ  هب  هک  يا  هشقن  امش و  راتفر  ...تسیچ  رد  هک  دننادب  نارگید  ات  دوبن  یمازلا  دوب و  هدیشک  فص  کی  هب 
ام یلو  .دوب  ام  كرتشم  نانمـشد  يوزرآ  دروم  هک  دیناد  یم  دـبال  یلو  دوب  ناتدوخ  نأش  روخ  رد  یفاک  ةزادـنا  هب  هچ  رگ  دـیدرک 

...درک هزرابم  دیاب  هنوگچ  امش  دوجو  زا  غراف  یتح  كرتشم  نمشد  نآ  اب  میناد  یم 

: تسا هتشون  نینچ  كرتشم » نمشد   » نیا ةرابرد  نارکفنشور » تنایخ  تمدخ و  رد   » باتک رد  دمحا  لآ 

یتایح لمع  کی  ناونع  هب  ار  یکلم  یلامتحا  يزوت  هنیکات  تسیچ ؟ يزاسربخ  ینعم  دناد  یم  هچ  هدرکن  ار  اه  هبرجت  نیا  هک  یسک 
نیا هب  هک  دوب  تلع  نیا  هب  یکی  مرادـن ) متح  هزات  هک   ) متخیرگ يرامیب  نیا  رـش  زا  رگا  نم  .دریذـپب  شیوخ  تیـصخش  ياقب  يارب 

ات 1330)  1329  ) تشاد ماود  یلاس  کی  دـهاش  رد  هک  اه » همانزور  واکودـنک   » ياپ اـت  رـس  هک  تلع  نیا  هب  رگید  مدرب و  هاـنپ  ملق 
(1) .تشاذگ ذغاک  قرو  رب  اضما  یب  تفرگ و  نتم  نیا  زا  ار  يرامیب  نیا  زا  یشان  ياهرهز  ۀمه 

.تسا شزرااب  میارب  یکلم  لیلخ  ةرابرد  وا  ياه  يرواد  ور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  بلاج  هشیمه  میارب  دمحا ، لآ  یئوگ  تسار  نیا 
ات دادرم ) زا 28  سپ  ) ندش ینادنز  زور  کی  زا  سپ  تسایـس  زا  يریگ  هرانک  زا  سپ  هک  یکلم  لیلخ  نارای  زا  تسا  یـسک  اهنت  وا 

.درک تکرش  یچاشامت  ناونع  هب  یکلم  تامکاحم  رد  لاس 1344  رد  هک  دوب  یسک  اهنت  تشادهاگن و  یکلم  اب  ار  شا  هطبار  رخآ 

، دوب نارکفنشور  نویسایس و  قشمرس  لالج  شور  رگا  مدقتعم  نم  دیوگب و  ار  خیرات  تساوخ  یم  دوبن ، شدوخ  هئربت  رکف  رد  س :
.دش یم  هتشون  رتهب  خیرات 

هب دنتشاد ، هدوت  بزح  اب  هزرابم  ۀنیمز  رد  هک  یکرتشم  رظن  يانبم  رب  یکلم  ۀتسد  راد و  هک  تسا  هتفگ  نشور  هداس و  دمحا  لآ  ج :
.دندرک داحتا  دنتشادن ، یسناجت  هنوگ  چیه  ییاقب  اب  هکنیا  مغر 

اتدوک میژر  يزوریپ  دوب  رـضاح  هک  دوب  دیدش  اج  نآ  ات  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  دمحا  لآ  لالج  هک  يا  هنیک  یکلم  لیلخ  دروم  رد 
.دنادب رت  شزرا  اب  ناریا  ةدوت  بزح  ینابیتشپ  زا  وا  يریگ  رهب ه  هب  ار  قدصم  رتکد  تسکش  و 

صص 434 435. ج 1 ، نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 1
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دادرم ياتدوک 28  ۀناتسآ  رد  اه  ییاکیرمآ  هاش و  اب  وا  رادید  زا  سپ  هک  یکلم  لیلخ  زارد  نایلاس  نامزرمه  زا  یکی  يزاجح  رتکد 
نیا یگدـنز  دربـن  ۀـلجم  زا  يا  هلمج  اـب  يا  هلاـقم  رد  هاـمرهم 1374  هرامـش 104  هنیدآ  ۀـلجم  رد  دـش  ادـج  وا  زا  یجنخ  رتکد  اـب 

.تسا هداد  ناشن  ار  وا  يریگعضوم 

: تسا اعدا  نیا  رب  ینشور  هاوگ  ریز  ۀتشون  ود 

دادرم ياتدوک 28  ةرابرد  یقیدص  رتکد   1

ۀیلک زا  مدرم  ۀمه  اریز  دوب  هدش  هدامآ  هامریت  ما  یـس  رد  تسا ) دادرم  ياتدوک 28  روظنم   ) دادرم تکرح 28  هیامریمخ  نم  رظن  هب 
رـصانع هک  دندرک  رارـصا  رگید  يا  هدع  یکلم و  لیلخ  یلو  دندوتـس  یم  ار  وا  لد  ناج و  زا  دندوب و  قدصم  رتکد  رادفرط  تاقبط 

مظناب و اه  پچ  زور  مین  کی  هجیتن  رد  .رگید  نامز  کـی  رد  نویلم  دـننک و  تکرـش  رگید  رهاـظت  کـی  رد  هدوت  بزح  هب  هتـسباو 
.دندز رهاظت  هب  تسد  یتالیکشت  فعض  اب  یلم  رصانع  زور  مین  کی  ناوارف و  یتالیکشت  تردق  صاخ و  بیترت 

دقتعم تلود  هاگیاپ  فعـض  هب  قدـصم ، رتکد  تردـق  یبایزرا  رد  ًالوا  یبرغ  ياهتلود  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  هناـشن  اوق  میـسقت  نیا 
قفاوم رظن  تسناوت  سیلگنا  تلود  بیترت  نیا  هب  دوب و  یلم  تضهن  نارادـفرط  ربارب  دـنچ  ًارهاـظ  يا ؛ هدوـت  تارهاـظت  اریز  دـنوش ،

.دزاس هدامآ  ناریا  رد  یلم  دض  تکرح  کی  زاغآ  يارب  ار  اکیرمآ  تلود 

روهمج سیئر  تشادرب  نیمه  زا  رثأـتم  دوـب  هداد  رارق  دـیدهت  دروـم  ار  قدـصم  رتـکد  تدـش  نآ  اـب  هک  رواـهنزیآ  ماـیپ  نم  رظن  هب 
« .دوب ناتسراهب  نادیم  رد  ریت  ما  یس  تاشیامن  زا  اکیرمآ 

ناریا ص 288 289 تفن  ندش  یلم  شبنج  یتاجن  اضرمالغ 

رویرهش 1358، ایند 20  همانزور  زا  لقن 

.یقیدص نیسحمالغ  رتکد  اب  هبحاصم 

ياتدوک 28 هناتـسآ  رد  هاش  اب  وا  رادید  یهاگآ  زا  سپ  یکلم  لیلخ  موس » يورین   » نامزاس هیئارجا  تئیه  ياضعا  زا  رفن  ود  زا  یکی 
يزاجح دوعسم  رتکد  دندش ، ادج  وا  زا  یکلم ص112 ) لیلخ  تارطاخ  رب  همدـقم  نایزوتاک  نویامه  ) رابرد زا  لوپ  نتفرگ  دادرم و 

: تسا هتشون  نینچ  همانهام  نآ  نیشیپ  هرامش  رد  دونهب  ياقآ  ۀتشون  رب  یحیضوت  رد  هامرهم 1374 )  ) هنیدآ همانهام  هرامش 104  رد 

دادرم ياتدوک 28  زا  سپ  وا  .دش  یمن  یقلت  ناریا  یلم  تضهن  پچ  حانج  زین  یکلم  لیلخ 
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هدوت و بزح  ربارب  رد  هچ  ار  نانآ  یـشم  طخ  تخادرپ و  یلم  تضهن  نارـس  ریاس  قدـصم و  رتکد  شور  زا  ینلع  داقتنا  هب  رورم  هب 
.درک مالعا  لوبق  لباقریغ  لئاسم  ریاس  تفن و  هیضق  یجراخ و  تسایس  ربارب  رد  هچ  همکاح و  تئیه 

یمامت هتشاگن و  لاس 1335  یگدنز  دربن  هلجم  هرامش 10  رد  هحفص  رد 35  هک  تسا  يا  هلاقم  هراب  نیا  رد  یکلم  ۀتـشون  نیرتمهم 
.تسا هداد  صیخشت  هدوت  بزح  يدوبان  قدصم  تموکح  نارود  رد  ار  یلم  تضهن  هفیظو 

: دسیون یم  تحارص  اب  همکاح  تئیه  هدوت و  بزح  ةرابرد  یهاتوک  تاحیضوت  زا  سپ  وا 

ةدوت بزح  هکنیا  يارب  سکعلاب ، هن  تخاس  رانکرب  ار  هدوت  تسرپ  هناگیب  رـصنع  رگید  رـصانع  تسد  هب  تسیاب  یم  اـهزور  نآ  رد 
.تسا زوریپ  طحنم  دساف و  میژر  یتح  همکاح و  تئیه  زا  رت  كانرطخ  یلم  تضهن  يارب  دنمزوریپ 

ار یگدنز » دربن   » ۀیرشن هک  دنداد  هزاجا  وا  هب  دادرم  زا 28  سپ  یکلم  لیلخ  ندرک  دازآ  زا  سپ  نایچاتدوک  هک  میوش  یم  روآداـی 
.دشاب درب  یم  رس  هب  نادنز  رد  هک  قدصم  رتکد  دض  ناریا و  هدوت  بزحدض  شتالاقم  زیت  ۀبل  هکنآ  طرش  هب  دنک و  رشتنم 

رتکد اب  رادید  رد  یکلم  لیلخ  ریت  ما  یس  مایق  زورلاس  تارهاظت  زا  سپ  هک  دوش  یم  روآدای  دوخ  تارطاخ  رد  یباجنس  میرک  رتکد 
( .دنهد بیترت  قدصم  رتکد  تلود  ینابیتشپ  هب  یتارهاظت  دنناوتن  ات  ) دنک ینادنز  ار  اه  يا  هدوت  همه  هک  تساوخ  وا  زا  قدصم 

هک نیا  دروم  رد  تواضق  دـنا و  هتـشون  ییاقب  رفظم  اب  شا  يراکمه  وا و  ةرابرد  یکلم  لیلخ  ناتـسود  هچنآ  دروم  رد  يرواد  يارب 
فلتخم تارظن  وا ، اب  هکنآ  دوجو  اب  .تسا  دنمشزرا  میارب  دمحا  لآ  لالج  تواضق  هنایوج ، هئربت  مادک  تسا و  هنایارگ  عقاو  مادک 

، هدوب شمارتحا  دروم  هک  یـسک  دروم  رد  وا  ینیب  عقاو  اما  میدوب  هتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  ینـالوط  ةرود  کـی  میراد و  يریاـغم  و 
.تسا مارتحا  لباق  میارب 

مناد یمن  یمیحر  یفطصم  دروم  رد  .دنا  هدرک  يزاس  تب  يا ، هماخرونا  یمیحر و  یفطصم  ناهرب و  هللادبع  نایزوتاک ، نویامه  اما 
؟ هن ای  هدوب  ناشکتمحز  بزح  رد  ناهرب  دننام  مه  وا  هک 

.تسین مولعم  ناشکتمحز ، بزح  رد  وا  ّتیوضع  اّما  هدوب  مّوس  يورین  ياضعا  زا  ایوگ  س :

ییاقب و رفظم  هک  دـنک  یم  اعّدا  نایزوتاک  ًالثم  دـنا  هدرک  يزاس  تب  یکلم  لیلخ  هرابرد  شناراطقمه  ناـیزوتاک و  لاـحره ، هب  ج :
يا هطبار  نیرت  کچوک  یجراخ  لاّمع  اب  مادک  چیه  نارگید 
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: دسیون یم  وا  .دنا  هتشادن 

یجراخ ياه  تردق  اب  ...هداز ) يرئاح  یکلم ، ییاقب ،  ) مهدزناپ سلجم  رد  نیـشیپ  فلاخم  ياههورگ  زا  کی  چیه  هن  یناشاک و  هن 
رد سیلگنا  اکیرمآ و  ناتـسدمه  دـنداد  هزاجا  یّکم ، زجب  دـیاش  یگمه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نئارق  اما  دنتـشادن ، میقتـسم  سامت 

(1) .دننک هدافتسا  قّدصم  رتکد  ینوگنرس  يارب  اهنآ  دوجو  زا  ناریا ،

ادـیپ ار  یلوحت  نامه  ینعی  دـندرک ، ضوع  یلک  هب  ار  دوخ  تارظن  دـندش و  ادـج  یـسایس  نایرج  کی  زا  یگمه  نوچ  اـهنیا ، همه 
درگ بقع  هک  مینک  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  .دننک  هیجوت  ار  دوخ  یفنم  لوحت  ات  دننک  یم  عافد  وا  زا  درک ، ادیپ  ییاقب  هک  دـندرک 
یقاب رادافو  یئاپورا ، مسیلایـسوس  يژولوئدیا  هب  یکلم  اریز  .تسا  رتدیدش  یکلم  درگ  بقع  زا  یلیخ  وا  نادـننامه  يورـسخریما و 

رد نشور  روط  هب  دنتفرگ  درگ  بقع  هب  میمصت  ناریا  کیتارکومد  بزح  هرگنک  رد  هک  یماگنه  شنارای  يورـسخریما و  یلو  دنام 
: دندرک حرطم  ار  هتکن  ود  بزح » نیون  تیوه  هرابرد  یتاکن   » هب طوبرم  همانعطق 

.بزح یسایس  همانرب  لوحت  کیژولوئدیا و  ياهراصح  تسکش  - 1

.فده ناونع  هب  یسارکومد  يرارقرب  - 2

زا ینیب  ناهج  هفـسلف و  يژولوئدـیا و  هنوگره  زا  غراف  ناریا ، مدرم  کیتارکومد  بزح  یـسایس  يرظن و  يانب  گنـس  لوحت ، نیا  اب 
هار رد  هزرابم  ترورض  رب  قیمع  رواب  رـشب و  قوقح  یـسارکومد و  هب  طرـش  دیق و  یب  دهعت  يدنب و  ياپ  ساسا  رب  هدش  نییعت  شیپ 

(2) .ددرگ یم  صخشم  نآ  رتلماک  هچ  ره  نیمأت  یعامتجا و  تلادع 

هلیسو مسیلایسوس ، : » دنک یم  رظنراهظا  نینچ  تسا  هتشون  دوخ  بزح  مود  هرگنک  تامیمصت  هرابرد  هک  يا  هلاقم  رد  يورـسخریما 
نامرآ نآ ، رد  هک  تسا  يا  هعماج  نم ، لآ  هدیا  هعماج  .تسا  یعامتجا  تلادـع  یـسارکومد و  يدازآ و  فدـه ، .فدـه  هن  تسا ،

« .تسین مهم  نم  يارب  نآ  مسا  .دشاب  وس  تمس و  نیا  هب  تکرح  رد  ای  دشاب و  هدش  نیمأت  هبناج  همه  روط  هب  الاب  ياه 

یفیرعت همانهام ، نآ  تالاقم  ناگدنسیون  رگید  يورسخریما و  زگره  ما  هدناوخ  يدازآ  هار  همانهام  زا  نم  هک  یبلاطم  مامت  رد  یلو 
هویش و  یعامتجا » تلادع   » ياهزرم موهفم  هرابرد 

ص 308. تردق ، دربن  قّدصم و  نایزوتاک ، نویامه  - 1
تشهبیدرا 69. ش 23 ، يدازآ ، هار  همانهام  - 2
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.تسا یلاخوت  راعش  کی  اهنت ، یعامتجا » تلادع  ،» شنارکفمه يورسخریما و  يارب  بیترت ، نیا  هب  .دنهد  یمن  هئارا  نآ  يرارقرب 

هک اجنآ  ات  .تسا  هدرک  طوقس  نابلط  تنطلـس  اب  يراکمه  دح  ات  وا  .تسا  رتدب  بتارم  هب  نارگید  زا  عضو  يورـسخریما ، دروم  رد 
دنک یم  عافد  تهج  نیا  زا  هاش ، اب  یکلم  ياهرادید  زا  هژیو  هب  یکلم و  زا  وا  .دنا  هدرکن  طوقـس  دـح  نیا  ات  نارگید  مراد  ربخ  نم 

یکلم يراکمه  نوچ  .تسا  حیحص  منک  یم  نم  هک  يراک  سپ  دریگب  هجیتن  دنک و  هیجوت  نابلط  تنطلس  اب  ار  دوخ  ياهرادید  هک 
تنطلس رگید  نویامه و  شویراد  دننام  یناسک  همه  اب  ییاقب و  نوچ  يرگید  ناسک  اب  مه  ام  يراکمه  تسا  هدوب  حیحـص  ییاقب  اب 

رد .تسا  دوخ  زا  عافد  نیا  بیترت ، نیا  هب  .تسا  تسرد  ًالماک  دنتسه  فلاخم  یمالسا  يروهمج  رد  دوجوم  عضو  نیا  اب  هک  نابلط 
هراـبرد یلو  ما  هدـیدن  ریخا  ياـه  لاـس  رد  ناـنآ  زا  يا  هتـشون  نوچ  منک  تواـضق  مناوت  یمن  نارگید ، يروشآ و  شوـیراد  دروـم 

عافد رد  زرم  نودـب  ياه  ییوگ  هفازگ  یخیرات و  تایعقاو  زا  يرایـسب  دایز ، فیرحت  اب  وا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  نایزوتاک  نویاـمه 
تخانـش شناد و  ملع و  اب  نایزوتاک  .دـنزب  اج  فاطعنا  اب  فرط و  یب  ققحم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تسا  هتـساوخ  یکلم ، لیلخ  زا 

یـسوساج نامزاس  اب  دارفا  نیا  طابترا  زا  هک  یناریا  یئاـکیرمآ و  نیققحم  نوگاـنوگ  ياـه  قیقحت  هب  هناـهاگآ  هنـالقاع و  یفاـک و 
.دنک یمن  هراشا  ًالصا  دنراد  یمرب  هدرپ  سیلگنا  اکیرمآ و 

: تسا هتشون  ههاریب  باتک  رد  ناهرب  هللادبع  یتح 

اب وا  طاـبترا  ندـش و  ریزو  تسخن  رد  ییاـقب  فدـه  یجراـخ ، یلخاد و  عباـنم  زا  معا  تـسا  هدـش  رـشتنم  ًاریخا  هـک  یناوارف  دانـسا 
دوخ قح  ار  قدصم  رتکد  زا  دعب  يریزو  تسخن  ییاقب ، رتکد  هک  دنا  هتخاس  شاف  نینچمه  دانسا  نیا  .دننک  یم  دییأت  ار  اهیئاکیرمآ 

ینانخـس لکلا  ردخم و  داوم  هب  وا  دایتعا  زا  دنـس ، نیدنچ  رد  .تسا  هدرک  یم  وپاکت  تخـس  نآ ، هب  یبای  تسد  يارب  هتـسناد و  یم 
زیئاپ رد  دیرخ ، یم  لوپ  اب  ار  فلاخم  ياههورگ  ناربهر  ناریا  رد  هک  ( Bedamn  ) نمادب مان  هب  ایس  نیرومأم  زا  یکی  .تسا  هتفر 

زا مه  لوـپ  اهدـعب  اـیوگ  دـنک ، یم  قـیوشت  قّدـصم  رتـکد  زا  ییادـج  هب  وا  ساـمت  نیا  رد  تسا و  هتـشاد  ساـمت  ییاـقب  اـب   1331
(1) .تفرگ اه  ییاکیرمآ 

 / هیوناژ 1953 ایناتیرب ، یماظن  تاعالطا  سیئر  هب  همان  سیون  شیپ  . ) ص 417 ناریا ، رد  یسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
(. يد 1331
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نیا .تسا  بلاج  یلیخ  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  دنـس  .دـنک  هیجوت  ار  دراوم  نیا  هک  دراد  یعـس  دـنز و  یم  اپ  تسد و  ناـیزوتاک ،
يزادـنارب يارب  زا  هک  یناسک  هورگ  زا  ار  وا  دراد  یعـس  نایزوتاک  هک  تسا  یکم  نیـسح  هرابرد  یـسیلگنا  تاماقم  رظنراهظا  دـنس 

الاح تسا ، هدروآ  ناریا  رد  یـسارکومد  نارحب  باتک  هدنـسیون  ار  دنـس  نیا  دنک ، ادج  دـنتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  قّدـصم  رتکد 
: دنا هتفگ  هچ  یّکم  هرابرد  یسیلگنا  تاماقم  دینیبب 

پیـسنرپ چـیه  ًـالامتحا  وا  .تسا  نیـشتآ  ياـه  ینارنخـس  رد  وا  ةدـمع  دادعتـسا  تسا و  بـلط  هاـج  مـحر و  یب  شوهاـب ، يدرم  وا 
یهورگ اب  هتـشذگ  رد  وا  .تسا  یّلم  ههبج  كرت  هب  لـیام  میزادرپب ، لوپ  وا  هب  رگا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  اـهراب  .درادـن  یمکحم 

هتـشاد هطبار  هاش  اب  مه  قّدـصم و  اب  مه  هک  هداد  یبیترت  نونکا  اما  .تسا  حانج  نیرت  يوق  هدرک  یم  ناـمگ  هک  هتخیر  داـّحتا  حرط 
.تخاس دهاوخ  ناریا  ربهر  نیرت  بولطمان  ار  یّکم  یقالخا ، لوصا  پیسنرپ و  لماک  نادقف  دشاب !

زا اـهنآ  عاـفد  .تسا  دوخ  زا  عاـفد  یعون  یکلم ، زا  هورگ  نیا  یعمج  هتـسد  عاـفد  هک  مینک  يریگ  هجیتن  نینچ  دـیاب  بیترت ، نیا  هب 
زا دوخ  تایعافد  زا  رگید  یکی  رد  نایزوتاک  .تسا  ییاقب  اب  یکلم  هطبار  یکلم و  زا  عاـفد  لـیلد  هب  لالدتـسا ، نیمه  اـب  مه  ییاـقب 

هراما و سفن  رب  طلـست  اب  راز  هروش  نیا  رد  هک  دوب  یبایمک  ناسنا  طقف  دوبن .  ماما  دوبن ، ربمایپ  دوبن ، ادخ  یکلم  : » دـیوگ یم  یکلم 
دارفا ندش  رتهب  يارب  ار  ییاههار  سورع ، نیا  هناخ  رد  ینیشن ، هراجا  لاس  تّدم 68  رد  یگدنز  راک و  نمض  رد  لماک و  یهاگآاب 

رد دـنناوت  یم  ناورهر  نآ  .دوـب  دـهاوخ  یقاـب  زین  يا  هدوشگاـن  ياـههار  .تـسا  یقاـب  يورهر  اـت  .داد  ناـشن  يرــشب ، تاـعامج  و 
(1)« .دنزاس دوخ  هار  عارچ  ار  نیشیپ  ناورهر  یگدنز  لصاح  اههار ، نیا  يوجتسج 

.تسا روآ  تریح  دح ، نیا  ات  ییوگ  هفازگ  تسا ! هدوب  تیرشب  مامت  ياشگهار  یکلم  لیلخ  نایزوتاک ، رظن  هب  بیترت ، نیا  هب 

، وتیت رصانلادبع ، لامج  ًالثم  مّوس ، ناهج  حرط  نایناب  اب  یکلم  ایآ  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  مه  يرگید  هتکن  یکلم ، دروم  رد  س :
؟ تسا هتشاد  ییاه  طابترا  دندوب ، كولب  ود  زا  لقتسم  هک  نارگید  ونراکوس و  رتکد 

.تسین رتشیب  غورد  کی  اعدا  نیا  دشاب ، هدرک  یئاعدا  نینچ  یسک  رگا  ج :

ص 236. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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نیا يوالسگوی ،» یتسیلایـسوس  يروهمج  اب  یتسود  تیعمج   » مان هب  دش  سیـسأت  نارهت  رد  یتّیعمج  ياه 1324 و 1325 ، لاس  رد 
تیعمج هب  دوب  هدرکن  باعشنا  دوب و  بزح  وضع  زونه  هک  ار  یکلم  مه  اهلاس  نامه  رد  .دوب  هدرک  سیـسأت  هدوت  بزح  ار  ّتیعمج 
.دنتـشاد روضح  مه  بزح  هتـسجرب  ياضعا  زا  نت  دـنچ  اـه ، تیعمج  نیا  زا  مادـک  ره  رد  .میدوب  هداتـسرف  يوالـسگوی  اـب  یتسود 

اجنآ رد  نتورف  رتکد  .تشاد  هتـسجرب  وضع  رفن  دـنچ  هک  دوب  اه  نمجنا  نیمه  هلمج  زا  مه  يوروش  داحتا  ناریا و  یتسود  تیعمج 
یکلم مه ، يوالـسگوی  اـب  یتـسود  تیعمج  رد  .میدوب  وضع  مه  اـم  دوب ، نآ  هریدـم  تئیه  ریبد  زوریف ،) ) میرم مرـسمه  دوب ، وـضع 

.دوب اضعا  زا  یکی 

زا هدـمآدرگ  هک  تسیلایـسوس ، للملا  نیب  اب  اجنآ  رد  تفر و  اـپورا  هب  قّدـصم ، رتکد  هب  دوخ  لـصفم  هماـن  شراـگن  زا  دـعب  یکلم 
، دوب نآ  ياضعا  زا  یکی  مه  روشک  نآ  راک  بزح  ربهر  لیئارـسا و  ریزو  تسخن  ریامادلگ  دوب و  برغ  تارکومد  لایـسوس  بازحا 
رد هک  تسا  هدرکن  اعدا  اج  چیه  رد  مه  یکلم  دوخ  ما و  هدینـشن  نم  .تفرگ  سامت  ناریا  ياهتـسیلایسوس  هعماج  هدـنیامن  ناونع  هب 

.تسا هتفرگ  سامت  وتیت  لاشرام  اب  ترفاسم  نیا 

یم حرطم  دشن ، منک و  حرطم  متـساوخ  یم  ییاقب  رتکد  قدـصم و  هطبار  ثحبم  رد  دوب و  منهذ  رد  هک  ار  یلاؤس  هتفرن ، مدای  ات  س :
؟ تشاد يرظن  هچ  ییاقب  ةرابرد  قّدصم  دوخ  .منک 

ناوید للم و  نامزاس  هب  كرتشم  ترفاسم  نامه  زج  مدـیدن  ییاقب  قّدـصم و  طباور  هرابرد  یهجوت  لـباق  بلطم  اـج ، چـیه  رد  ج :
رد هک  هتفگ  قّدـصم  هرابرد  ینوگانوگ  بلاطم  شا  هبحاصم  رد  ییاقب  هتبلا  .اـکیرمآ  رد  ییاـقب  ۀـتفگ  ساـسارب  مهنآ  ههـال  يرواد 

.تخادرپ مهاوخ  نآ  هب  دوخ  ياج 

؟ درک یم  راک  يراکمه و  وا  اب  وا  تخانش  مغر  هب  ای  دروخ  ار  شبیرف  تخانش و  یمن  ار  ییاقب  قّدصم  رتکد  ایآ  س :

هک ار  يدهاز  رکشلرس  یتح  وا  .هتخانـش  یمن  ار  دارفا  نیا  قّدصم  رتکد  مینک  روصت  هک  تسا  ّتیعقاو  زا  رود  رایـسب  نم  رظن  هب  ج :
، اه املآ ن  اب  وا  هطبار  يدهاز ، هتشذگ  زا  یتاعالطا  تخانش و  یم  بوخ  درک ، باختنا  روشک  ریزو  ناونع  هب  دوخ  تلود  نیلوا  رد 
رد هک  یناسک  رتشیب  هک  نیا  بلاج  تشاد  اه  ناملآ  اب  طابترا  رطاخ  هب  اـه  یـسیلگنا  طـسوت  تشادزاـب  رد 1321و  اتدوک  هب  مادـقا 

، دندمآرد راک  زا  ناتسلگنا  هب  ناگتـسباو  زا  ًادعب  دندش  تشادزاب  ناتـسلگنا  طسوت  اه  ناملآ  اب  طابترا  نتـشاد  تلع  هب  لاس 1322 
همانلاس رد  هاش ، اضردمحم  نامز  روتانـس  هاشاضر و  نامز  يارزو  زا  یکی  يداجـس  دمحم  رتکد  .دوب  اه  ناملآ  اب  طابترا  اهنیا  مرج 

یماسا ، 1325
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.تسا هدرک  پاچ  دندمآرد ، ناتسلگنا  هب  ناگتسباو  زا  اهدعب  هک  ار  ناگدش  تشادزاب  دادعت 

هب مهتم  شتلود  هک  نیا  يارب  یحلاصم ، هب  انب  دوخ ، يریزو  تسخن  يادتبا  رد  یهتنم  .تخانـش  یم  ار  ییاقب  مه  قّدـصم  رتکد  هلب ،
داد ياج  دوخ  تلود  ریزو  ناونع  هب  ار  اه  تردق  نیا  هب  ناگتسباو  زا  يدارفا  دوشن ، تردق  نآ  تردق و  نیا  اب  تقفاوم  ای  تفلاخم 
دید یم  رگا  یهاگنزب  ره  رد  داد و  یم  ماـجنا  ار  شدوخ  راـک  درک و  یمن  شوگ  یـسک  فرح  هب  وا  میناد  یم  هک  روط  ناـمه  اـما 

زا یکی  هک  دـش  یم  ملـسم  شیارب  یتقو  .تشاذـگ  یم  رانک  ار  اهنآ  تسا ، وا  يارب  تمحازم  داجیا  نانآ  زا  کی  ره  تبقاع  هیور و 
.تشاذگ یم  رانک  ار  وا  تسا ، ریاغم  وا  تسایس  اب  هک  هدز  يراک  هب  تسد  شیارزو 

.دوب ینابرهش  سیئر  قّدصم ، رتکد  يریزو  تسخن  زا  شیپ  يدهاز ، اما  س :

وا هب  ار  روشک  ترازو  تسپ  لیلد  نیا  هب  قّدـصم  .درک  کمک  یلم  ههبج  هب  ارآ  مزر  هیلع  مهدزناش  هرود  تاباختنا  رد  اـما  هلب ، ج :
تـشهبیدرا قدـصم  دیـشکن ، لوط  یلیخ  نارود  نیا  اما  تسا ، يداـمتعا  لـباق  درف  يدـهاز  هک  درک  یم  رکف  ًاـعقاو  مه  دـیاش  داد ،

فدـه اب  ار  ریت  نایرج 23  دراد و  هطبار  رابرد  هاش و  اـب  يدـهاز  هک  دـیمهف  یتقو  ریت 1330  دیـسر و 23  يریزو  تسخن  هب   1330
تهج زا  هک  يدارفا  هب  قدـصم  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ياه  هنومن  هراب  نیا  رد  .درک  رانکرب  ار  وا  هتخادـنا ، هار  هب  وا  ینوگنرس 

هک يرهشوب  داوج  مراد ، دای  هب  هک  اجنآ  ات  ًالثم  .درک  یم  راذگاو  یماقم  دندوب ، كوکشم  اه  یسیلگنا  ای  اه و  ییاکیرمآ  اب  طابترا 
زا یکی  یتدـم  دـندوب ، هدرک  تشادزاب  ار  وا  یتدـم  مه  اه  یـسیلگنا  دوب و  ناـملآ  ناراداوه  زا  يرتفد  نیتم  رتکد  يدـهاز و  دـننام 

تفن تکرـش  اب  دوب  ناتـسزوخ  راک  هرادا  سیئر  هک  ینارود  رد  داتفا  قافتا  نیمه  مه  رایتخب  روپاش  دروم ، رد  .دوب  قدـصم  يارزو 
عبات ار  شدوخ  تسایس  اه ، باختنا  ۀمه  مغر  هب  اما  .درک  باختنا  راک  ترازو  تنواعم  هب  ار  وا  قدصم  اما  تشاد  يراکشآ  طباور 

، تشادـن تیوضع  نآ  رد  قّدـصم  دوخ  هک  یـسلجم  مهدزناپ ، سلجم  رد  هداز  يرئاح  یکم و  ییاقب و  زا  وا  .درک  یمن  لیاسم  نیا 
رد ات  داد  یّکم  نیـسح  هب  ار  نآ  درک و  هیهت  تفن  تکرـش  هیلع  مه  یبلاج  ینارنخـس  یتح  تفرگ  کمک  دوخ  تاـیرظن  رـشن  يارب 

، یّکم ییاقب ، ینعی  رادـگنفت ، راهچ  زا  نیعجترم ، همه  هاش و  سیلگنا و  تلود  تفن و  تکرـش  هیلع  هزراـبم  رد  وا  .دـناوخب  سلجم 
ینعی رفن ، راهچ  نیا  زا  یکی  يریزو ، تسخن  زا  سپ  هلـصافالب  اما  .تفرگ  هرهب  مهدزناپ  سلجم  رد  دازآ  ریدـقلادبع  هداز و  يرئاح 

، دندنام شرانک  رد  هداز  يرئاح  یکم و  ییاقب و  اما  درک ، وا  اب  تفلاخم  هب  عورـش  دش و  لیدبت  قدصم  نمـشد  هب  دازآ ، ریدقلادبع 
رظن دروم  هار  هب  ار  وا  دنناوتب  هک  هزیگنا  نیا  هب  مه  دیاش 
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شا هبحاصم  رد  ییاقب  .دـندرک  ینلع  ار  دوخ  ینمـشد  رفن  هس  ره  دـندشن ، راک  نیا  هب  ّقفوم  هک  یماگنه  یلو  .دـنناشکب  مسیلایرپما 
زا قّدـصم  اب  ییاقب  تفلاخم  .درک  یم  ینابیتشپ  وا  زا  رهاظ  رد  دوب ، فلاـخم  قّدـصم  اـب  ًـالماک  هک  یناـمز  رد  یتح  هک  دـیوگ  یم 
هک دنیوگ  یم  همه  .دوب  هدش  عورش  ریت  یس  زا  لبق  لاس  راهچ  هس  زا  زین  هاش  اب  وا  طباور  .دوب  هدش  عورش  ریت  یـس  زا  لبق  اه  تدم 

.تشاد هاش  اب  یکیدزن  رایـسب  طباور  مه  نآ  زا  لبق  لاس  دنچ  وا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  تشاد  سامت  رابرد  اب  ریت  یـس  زا  دـعب  وا 
وا .دوب  ارآ  مزر  هیلع  هک  دعاس  هیلع  هن  یمادـقا  تقیقح  رد  لاس 1328  لوا  رد  سلجم ، رد  دعاس  تلود  حاضیتسا  رد  ییاقب  مادـقا 

دیدرک یتسرد  راک  یلیخ  دـیدرک ، مالعا  ینوناقریغ  ار  هدوت  بزح  هکنیا  : » دـیوگ یم  دـعاس  هب  دـنک و  یم  يداـیز  فیرعت  هاـش  زا 
« .مداد ار  داهنشیپ  نیا  تقو  هچ  نم  هک  دیسرپب  ناشیا  زا  ینویامه و  ترضحیلعا  شیپ  دیورب  دعاس  ياقآ  یلو 

یتقو ریژه »  » يریزو تسخن  نامز  رد  ًًالثم  .تسا  هدوب  کیدزن  یلیخ  ًارهاظ  هطبار  نیا  تشاد و  هطبار  هاـش  اـب  ماوق  نارود  زا  ییاـقب 
اب هک  ییاقب  دتـسرف ، یم  هاش  شیپ  ءاضما  يارب  ار  شنامرف  دـنک و  یم  بوصنم  ناـمرک  يرادناتـسا  هب  ار  رهپـس  هلودـلا  خروم  ریژه 

.دـنک یم  هدروآرب  ار  وا  هتـساوخ  مه  هاش  دـنکن ، ءاضما  ار  نامرف  نیا  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دور و  یم  هاش  شیپ  دوب ، فلاخم  رهپس 
یم تعاطا  فرـشا  شرهاوخ  وا و  زا  داز ، هناخ  مالغ  دننام  هک  ار  ریژه  لثم  یمدآ  يور  هک  دهد  یم  ّتیمها  ییاقب  هب  ردـق  نآ  هاش 

.تخادنا نیمز  هب  درک ،

نایزوتاک وا  دوخ  ياه  هتـشون  ساسارب  .تسا  مسیلایـسوس  یعون  عفادـم  رـضاح  لاح  رد  نایزوتاک ، نویاـمه  دـسر  یم  رظن  هب  س :
ياه هتـشون  اما  دنا ، هدیمان  ناریا  ياهتـسیلایسوس  هعماج  ار  نآ  هک  ینامزاس  راداوه  دناد و  یم  مسیلایـسوس  یعون  ناوریپ  زا  ار  دوخ 

شالت دسر  یم  رظن  هب  ای  دزادنا و  یم  اکیرمآ  ندرگ  هب  ار  زیچ  همه  هانگ  دراد و  ار  سیلگنا  هئربت  دصق  ًافرص  هک  دهد  یم  ناشن  وا 
؟ دینک یم  رکف  هچ  امش  دنک ، جراخ  هبرض  ریز  زا  ار  برغ  هک  دراد 

مـسیلایسوس نامه  ای  موس » يورین   » هرابرد نایزوتاک  دوخ  لوق  لقن  هب  یتبحـص ، ره  زا  لبق  تسین  دب  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  رد  ج :
: دیوگ یم  نایزوتاک  دوخ  منک ، هراشا  یّلم ،

مّوس يورین  ار  نآ  یکلم  هک  دراد  دوجو  یتالیامت  معا ، ياـنعم  هب  ییاـپورا  مّوس  يورین  لـخاد  رد  ینعی  یبرغ  ياـپورا  لـخاد  رد  »
« .دمان یم  صخا »  » يانعم هب  ییاپورا 

زا هتسد  نآ  هب  صخا ، يانعم  هب  ییاپورا  مّوس  يورین  یلو  دوب  نآ  معا  يانعم  هب  ییاپورا  مّوس  يورین  دوجو  زا  يرصتخم  حرـش  نیا 
.تسا يراد  هیامرس  یلوصا  تالکشم  تاضقانت و  هدییاز  هک  دوش  یم  هتفگ  یعامتجا  تالکشم  ياهلح  هار 
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هک ییاپورا  یّقرتم  یـسارکومد  نیزاوم  اب  قباطم  یتسیلایـسوس  ّلح  هار  کی  زا  تراـبع  اـپورا ، رد  نآ  صخا  ياـنعم  هب  مّوس  يورین 
دراد يدایز  ناراکمه  اپورا  رد  هک  ییاکیرمآ  مسیلاتیپاک  لباقم  رد  .دوش  یم  نآ  نیشناج  يراد ، هیامرس  تارّـضم  زا  بانتجا  يارب 

زا ار  یـسایس  يدازآ  مه  يداصتقا و  يدازآ  مه  هک  هدـیمان ) تسیلایـسوس  ار  دوخ  هک   ) يوروش یتلود  مسیلاـتیپاک  لـباقم  رد  زین  و 
يورین نآ ، صخا  يانعم  هب  ییاپورا  مسیلایـسوس  کی  تسا ، هتخاـس  مودـصم  مه  ار  يدرف  ياـهیدازآ  هدرک و  بلـس  هیـسور  مدرم 

هتفر هک  وکسم ، زا  هدش  ادج  تسینومک  دارفا  بازحا و  تسیلایـسوس و  بازحا  .تسا  لماکت  دشر و  نیوکت و  لاح  رد  اپورا ، مّوس 
بسانت .دنـشاب  یم  نآ  صخا  يانعم  هب  ییاپورا  مّوس  يورین  نآ ) پچ  حانج  ًاصوصخم  و   ) دننک یم  دشر  دنریگ و  یم  لکـش  هتفر 
ریـسفت لیـصفت و  هب  يزاین  اپورا ، رد  هدـنیآ  ياه  لاس  ثداوح  يامنرود  ریخا و  لاس  تسیب  یخیرات  تایعقاو  اـب  اـه  ینیب  شیپ  نیا 

.درادن

تارضم ندرب  نیب  زا  هار  رد  هک  ییاپورا  مسیلایـسوس  هک  وا  ياعدا  یکلم و  ياه  هتـشون  ةرابرد  نایزوتاک  مکح  نیا  دید  دیاب  لاح 
قابطنا لباق  نپاژ  اپورا و  تیعقاو  اب  دـح  هچ  اـت  تسا ، زوریپ  تسا و  يورـشیپ  لاـح  رد  تسا  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  يراد  هیاـمرس 

؟ تسا

هک بلطم  نیا  ناوـنع  .دـهد  یم  ناـشن  ار  بلاـطم  نیا  ندوـب  ساـسا  یب  ندوـب و  یلاـخ  وـت  میتـسه  وربور  نآ  اـب  اـم  هـک  یتاـیعقاو 
، نود هستوئام  ناهج » هس   » يروئت يارب  يا  هزات  يراذـگمان  هکلب  تسین ، یکلم  عارتخا  تسا ، مّوس  يورین  نامه  اـپورا  مسیلایـسوس 

.درک عارتخا  ار  يروئت  نیا  يوروش ، داحتا  اب  دوخ  هورگ  دیدش  ینمـشد  نارود  رد  نود  هستوئام  .تسا  يوروش ، زا  ییادج  زا  سپ 
: دنوش یم  میسقت  ناهج ،» هس   » ای هاگودرا ، هس  هب  نیمز  يور  ياهروشک  عومجم  وا ، ياعدا  هب 

نیب ار  نیمز  يور  ياهروشک  هک  يوروش  مسیلایرپما  لایـسوس  اـکیرمآ و  مسیلاـیرپما  ینعی  تردـقربا  ود  زا  تستراـبع  لّوا : ناـهج 
 . دنا هدروآرد  دوخ  هطلس  ریز  هدرک و  میسقت  دوخ 

ینعی رود  يایـسآ  و  اداناک ) ایلاتیا ، ناتـسلگنا ، ناملآ ، هسنارف ،  ) اکیرمآ اـپورا و  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رگید  زا  تراـبع  مّود : ناـهج 
ياهروشک ینعی  نآ  زا  یـشخب   ) تسا یتسیلایرپما  تردـق  ود  هطلـس  ریز  يدودـح  ات  مود ، ناـهج  .تسا  وندـنالز  اـیلارتسا و  نپاژ ،

زا دوخ  لالقتـسا  يارب  هک  تسا  یتیاهن  یب  يورین  مود  ناهج  نیا  تسا .) هطلـس  تحت  لماک  روط  هب  یقرـش  یئاـپورا  یتسیلایـسوس 
.تسا موس  ناهج  لوا و  ناهج  نایم  یئورین  ینعی  .دنک  یم  شالت  اه ، تردقربا  طلست 

لیکشت دشر  لاح  رد  هرمعتسم و  همین  هرمعتسم و  ياهروشک  هعومجم  زا  مّوس : ناهج 
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 . مود ناهج  هطلس  مود  هجرد  رد  لوا و  ناهج  هطلس  لوا  هجرد  رد  .تسا  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  هطلس  ریز  هک  دوش  یم 

یبرغ و ياپورا  اکیرما ، يراد ، هیامرـس  هتفرـشیپ  ياـهروشک  یتیلمارف  ياـه  هورگ  تیمکاـح  اـب  هک  وئاـم  يدروآرد  نم  يروئت  نیا 
رسارس رد  ار  دوخ  هطلس  سوپاتخا  دننام  هتسویپ و  رگیدکی  هب  ناهج  يراد  هیامرـس  دنمتردق  ياه  ناگی  نیرتگرزب  نآ  رد  هک  نپاژ 
یناسک هتخاب و  ور  گنر و  تسا  اه  تدم  اه  يدنب  میـسقت  اه و  يراذگ  مان  نیا  .تسا  هدش  انعم  یب  دـنا  هدرک  رارقرب  ینیمز  ناهج 

حالطـصا نآ  ياـج  هب  دـنرب و  یمن  راـک  هـب  ار  موـس  ناـهج  حالطـصا  رگید  دـنراد  يداـصتقا  لـئاسم  زا  یمک  یهاـگآ  یتـح  هـک 
.دنرب یم  راک  هب  ار  هداتفا  بقع  ياهروشک  ای  دشر و  لاح  رد  ياهروشک 

نویامه هک  دوبن  دـب  .تسا  بوخ  لاسدرخ ، ناکدوک  بیرف  يارب  اپورا ، يراد  هیامرـس  اکیرمآ و  مسیلاتیپاک  تاـملک  اـب  يزاـب  نیا 
يداصتقا ماظن  نیب  فالتخا  هرابرد  نم ، دـننام  یندوک  داوس و  یب  دارفا  يارب  دروفـسکآ ، هاگـشناد  رد  داـصتقا  رایـشناد  ناـیزوتاک ،

، يرگید مان  تسا و  هسنارف ) تغل   ) مسیلاتیپاک یکی  ماـن  ارچ  هک  تفگ  یم  داد و  یم  یحیـضوت  نپاژ  اـی  اـپورا و  هدـحتم و  تـالایا 
؟» يراد هیامرس   » ینعی هسنارف ، هژاو  نامه  یسراف  نادرگرب 

یتح هدرک و  تباـث  ار  اـهنآ  یتسرد  هتـشذگ ، لاـس  تسیب  ثداوح  دـنور  ناـیزوتاک ، هتفگ  هب  هک  ، ) یکلم ياـه  ینیب  شیپ  هراـبرد 
هداد ناشن  دشر  زا  يدومن  اجک  رد  صخا ، يانعم  هب  مّوس  يورین  ینعی  ییاپورا  مسیلایسوس  هک  دیسرپ  دیاب  درادن )! ریـسفت  هب  يزاین 

راک بزح  ای  راک و  هظفاحم  ياـه  تلود  ناـیم ، فـالتخا  یعّدـم  روظنم  رگا  دراد ؟ يراد  هیامرـس  اـب  یتواـفت  هچ  ًـالوصا  و  تسا ؟
یتسار هب  هک  تسا  هسنارف  رد  اه  تسیلگ  اه و  تسیلایـسوس  ای  ناملآ و  رد  تارکومد  لایـسوس  یحیـسم و  تارکومد  ای  سیلگنا و 

ماظن زا  ود  ره  هک  بازحا ، نیا  ياه  تفر  دـمآ و  اپورا ، رگید  ياهروشک  اهروشک و  نیا  رد  هک  تسا  لاس  اههد  تسا ! فسأت  هیام 
مغریلع اهدمآ ، تفر و  نیا  مینک  ّتقد  بوخ  رگا  دراد و  دوجو  تردقردق ، ياهلتراک  اه و  تسارت  هرطیس  تحت  هک  يراد  هیامرس 

رد یبلاج  رایـسب  لیلحت  شیپ ، هام  دـنچ  .تسا  يراد  هیامرـس  رازاب  زاین  لّوا  هلحرم  رد  شا ، یتاباختنا  ياه  لاـجنج  تاـغیلبت و  همه 
ره يرهاظ ، یـسارکومد  یبرغ ، ياهروشک  رد  هک  دوب  نیا  نآ  هصالخ  هک  دوب  هدـش  پاچ  کیتاملپید  دـنومول  يوسنارف  همان  هتفه 

دـنک و یم  نییعت  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس و  دـنور  مامت  هک  تسا  هیامرـس  رازاـب  اـهنت  دزاـب و  یم  گـنر  لـبق  زور  زا  رتشیب  زور 
.تسا هیامرس  قلطم  ّتیمکاح  يارب  یششوپ  اهنت  ّتیلقا ، تیرثکا و  تلود و  تاباختنا و  ناگدنیامن و  سلجم 
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اتدوک كرادت 

بیترت دراگ  رکـشل  فرط  زا  هک  رهم 31 ، رویرهـش و  رد  قّدـصم  رتکد  ینوگنرـس  يارب  اتدوک  كرادـت  هرابرد  نایزوتاک  نویامه 
ار شترا  ناریما  زا  يدایز  دادـعت  قّدـصم  رتکد  نآ  بقاعتم  دروخ و  تسکـش  ناریا ، هدوت  بزح  يرگاشفا  اب  اهنت  دوب و  هدـش  هداد 

یناشاک ییاقب و  ینیکرچ  لد  للع  هرابرد  هک  یلاح  رد  دنک ! یمن  يا  هراشا  یتح  هدرک و  ییوج  هفرـص  تیاهن  یب  درک ، هتـسشنزاب 
رد هدرواـینرب ، ار  ناـنآ  ياـه  تساوخ  قدـصم  هک  دـیوگ  یم  هدرک و  ییاـسرفملق  لیـصفت  هب  قّدـصم ، رتکد  زا  نارگید  یّکم و  و 

تردق دربن  قّدصم و  باتک  مامت  رگا  .تسا  هتخادـنا  قدـصم  رتکد  ندرگ  هب  ار  اه  هانگ  همه  هصالخ  هدرک و  هابتـشا  دارفا  باختنا 
! تسا هدش  هجوت  قّدصم  رتکد  زا  شیب  وا ، تایرظن  یکلم و  هب  باتک ، نیا  رد  هک  دید  میهاوخ  میناوخب  قیقد  روط  هب  ار ،

نارهت رد  لاس 1371  رد  نآ  یـسراف  همجرت  هدش و  هتـشون  ناتـسلگنا  مدرم  يارب  یـسیلگنا و  نابز  هب  تردق ، دربن  قّدصم و  باتک 
شقن هراـبرد  ییاـکیرمآ  نیققحم  هک  يا  هدرتـسگ  ربـتعم و  كرادـم  دانـسا و  زا  دوـجو ، نیا  اـب  یّتـح  .تسا  هدـش  رـشتنم  پاـچ و 

، یناریا مسیلانویـسان  تفن و  قّدـصم ، اـهنآ  زا  یکی  كرادـت  هسلج  رد  دـنا و  هدرک  رـشتنم  یـسیلگنا  ناـبز  هب  اـکیرمآ  ناتـسلگنا و 
.تسین يربخ  تردق  دربن  قّدصم و  باتک  رد  تشاد ، تکرش  رظان  ناونع  هب  نایزوتاک 

؟ روط هچ  قّدصم  رتکد  ماجنارس  هرابرد  س :

هدمآ وا  تاعفادم  هاگداد و  هرابرد  يرـصتخم  همکاحم ، نادـنز و  يراتفرگ و  زا  دـعب  قّدـصم  رتکد  هرابرد  نایزوتاک  باتک  رد  ج :
زاب هک  تسا  هتخادرپ  اتدوک  زا  سپ  یّلم  تضهن  هب  رـصتخم  حرـش  نیا  زا  سپ  وا  .تسا  نارگید  ياـه  هتـشون  زا  یتشادرب  هک  تسا 

! دوش یم  دربن  نادیم  دراو  ناتسد ، متسر  لثم  اج  همه  رد  هک  تسا  یکلم  لیلخ  نآ  رادمان  نامرهق  مه 

لیلخ لثم  ییوگلا  هئارا  رب  هوالع  دنک  یم  یعس  نایزوتاک  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  س :
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؟ دنک هئربت  یجراخ  تسایس  لیاسم  رد  ار  ناتسلگنا  یکلم ،

تفن و قّدـصم ، هنارگاشفا  باتک  زا  یّتح  دـنک و  یمن  يا  هراـشا  نیرت  کـچوک  قّدـصم ، نارود  رد  ناتـسلگنا  ياـه  هئطوت  هب  ج :
لوصا تردـق و  تفن ، یمیظع و  نیدـلارخف  رتکد  هتـشون  ناریا  رد  یـسارکومد  نارحب  باـتک  هب  رگا  .درب  یمن  یماـن  مسیلانویـسان ،

اکیرمآ و سیلگنا و  هجراخ  ترازو  هدش  رشتنم  دانسا  ار  اه  باتک  نیا  رساترس  هک  مینیب  یم  مینک ، هاگن  ملع ، یفطصم  رتکد  هتشون 
يادرف نامه  زا  هک  دنهد  یم  ناشن  دانـسا  نیا  دهد و  یم  لیکـشت  تفن  يارجام  قّدصم و  رتکد  ینوگنرـس  رد  تردق  ود  ره  شقن 

مه یمان  یتح  تسین  دانـسا  نیا  زا  يربخ  نایزوتاک ، باتک  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  زاغآ  وا  هیلع  هئطوت  قدصم  يریزو  تسخن 
.مینیب یمن  نایزوتاک  باتک  رد  یکسوورویزاگ ، كرام  زین  مسیلانویسان و  تفن و  قدصم ، باتک  هدننک  كرادت  لیب » زمیج   » زا

؟ دننک یمن  يا  هراشا  تسین ، تشذگ  لباق  هک  یّمهم  لیاسم  هب  دارفا ، نیا  زا  مادک  چیه  ارچ  س :

ناشن هک  میراد  رایتخا  رد  ار  يدانـسا  ام  شیپ ، لاس  دنچ  زا  .تسا  زیگنارب  لاؤس  مهبم و  ًادـج  نم  يارب  مناد ، یمن  ار  نآ  يارچ  ج :
لامـش و زا  هیکرت  رد  اکیرمآ  شترا  هک  میناد  یم  ام  .تسا  هداتـسرف  ناریا  هب  ار  يدنچ  نیـصّصختم  اتدوک ، يارب  اکیرمآ  دـهد  یم 
رد رقتـسم  شترا  اب  درک ، تمواقم  اتدوک  ربارب  رد  هدوت  بزح  رگا  ات  دوب  شاب  هدامآ  رد  یئایرد ، یئاوه و  ینیمز ، يورین  اـب  بونج 

ار نآ  لیب  زمیج  هک  تسا  یباتک  یناریا  مسیلانویسان  تفن و  قدصم ، باتک  .دنک  بوکرس  ار  تمواقم  سراف  جیلخ  قارع و  هیکرت ،
قدصم رتکد  نارود  تسایـس  ياه  هبنج  زا  یکی  هرابرد  مادک  ره  رگید ، رفن  هدزای  لیب و  هک  تسا  یتالاقم  هعومجم  هدرک و  میظنت 

رد نایزوتاک  .تسا  هتـشون  يدروجال  هللا  بیبح  رتکد  ار  هدـش  هئارا  تالاقم  زا  یکی  .دـنا  هداد  هئارا  شیامه  کی  رد  دـنا و  هتـشون 
هدید مه  نایزوتاک  سکع  شیامه  نیا  رد  ناگدننک  تکرش  یعمج  هتـسد  سکع  رد  هتـشاد و  تکرـش  رظان  ناونع  هب  رانیمـس  نیا 

نیا رد  هک  یلیاسم  اما  .تسا  هدـش  پاچ  مه  وا  مان  رانیمـس  ناگدـننک  تکرـش  یماسا  تسرهف  رد  باـتک  لوا  پاـچ  رد  دوش ، یم 
! دوش یمن  هدید  نایزوتاک  ياه  هتشون  رد  اتدوک و ...  رد  اکیرمآ  تلاخد  هلمج  زا  هدش  حرطم  شیامه 

.مینک یسررب  شخب ، راهچ  رد  ار  ییاقب  هک  تسا  رتهب  نم ، رظن  هب  ییاقب ، رفظم  ثحب  هب  میدرگرب  س :

شا هداوناخ  هتشاد و  شقن  هطورشم  رد  شردپ  هک  یسک  ناونع  هب  ییاقب ، رفظم   . 1
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.دنا هدوب  یسایس  يا  هداوناخ 

.نبروس لیصحتلا  غراف  هاگشناد و  داتسا  رکفنشور ، کی  ناونع  هب   . 2

ات 40، ینعی 32  اتدوک  زا  دعب  نارود  ات 32 ،  1320 دوش : یم  میسقت  شخب  هب 4  شیاه  تیلاّعف  هک  یـسایس  هرهچ  کی  ناونع  هب   . 3
 . بالقنا زا  دعب  بالقنا و  نارود  هرخالاب  مه  نآ  زا  دعب  ات 56 ، ات 43 و  نارود 40  ًاددجم 

.ناشکتمحز بزح  ینعی  بزح ، کی  بحاص  ای  یسایس  ربهر  کی  ناونع  هب   . 4

نیا زا  سپ  وا  .تسا  هتفگ  هبحاصم  رد  شدوخ  هک  تسا  نامه  مراد ، عـالطا  ییاـقب  درکلمع  زا  نم  هک  ار  هچنآ  زا  یمهم  شخب  ج :
هاـشاضر و نیب  فـالتخا  لـیلد  هب  دـنک ، عاـفد  شیارتکد  زت  زا  هکنآ  زا  لـبق  دـنک و  یم  لیـصحت  قوقح  هتـشر  رد  هسنارف و  رد  هک 

ترازو دوب  هدامآ  شا  همان  نایاپ  نوچ  ددرگ و  یم  زاب  ناریا  هب  دندرک ، یم  لیصحت  هسنارف  رد  هک  ینایوجـشناد  همه  هارمه  هسنارف 
رد ار  قالخا »  » سیردـت دوب ، هدربن  قالخا  زا  ییوب  هک  وا  هب  هاگـشناد  رد  دریگ و  یم  هفـسلف  يارتکد  دریذـپ و  یم  ار  نآ  گـنهرف 

هدوب شنیزگ  یتسارب  .دوب  دساف  یقالخا  ظاحل  زا  ییاقب  هک  تسا  هتـشون  ناهرب  هللادبع  یتح  .دـننک  یم  راذـگاو  تایبدا  هدکـشناد 
( هدنخ !) تسا

هتکن نیا  يور  مه  دایز  هتـشاد و  دـمآ  تفر و  وا  اب  هدوب و  وا  تسود  هدوب .  کیدزن  یلیخ  تیادـه  قداص  هب  هک  تسا  هتفگ  ییاقب 
، نیشون دای  هدنز  وا و  قافتا  هب  متشاد و  کیدزن  یلیخ  ییانشآ  تیاده  قداص  اب  لاس 1320 ، لیاوا  زا  هک  نم  یلو  .دنک  یم  دیکأت 

ردقنآ ام  طباور  نآ  میدرک و  یم  تکرش  یسور  سرد  سالک  رد  رگید ، قیفر  دنچ  قافتا  هب  میتفر و  یم  يوروش  گنهرف  هناخ  هب 
میرم دروخ ، یمن  تشوگ  نوچ  میدروخ و  یم  راـهن  مه  اـب  دـمآ و  یم  اـم  هناـخ  هب  زور  کـی  يا  هتفه  تیادـه  هک  دوـب  هناـمیمص 

مان یتح  هدـیدن و  وا  رانک  رد  ار  ییاقب  زگره  نم  اّما  .مدوب  علطم  ییاقب  اـب  وا  یکیدزن  زا  ًاتدـعاق  درک ، یم  تسرد  غرم  مخت  شیارب 
رد اهرـصع  نارگید  نیـشون و  تیادـه و  نوچ  .هتفای  یم  روضح  يردان  هفاک  رد  هک  هتفگ  شا  هبحاصم  رد  .مدینـشن  وا  زا  ار  ییاـقب 
ره هب  مدرکن  هجوت  وا  هب  نم  یلو  دـیوگب  تسار  مه  دـیاش  مشاب ، هدـید  ار  وا  هک  تسین  مدای  چـیه  نم  اّما  دنتـسشن  یم  يردان  هفاک 

طقف دنک و  یمن  تبحـص  دندوب  وا  اب  هک  مه  تیادـه  رگید  ناتـسود  زا  و  دنتـسین ، هدـنز  درب  یم  مان  اهنآ  زا  ییاقب  هک  یناسک  لاح 
.میرذگب میدرک !  یم  يروخ  قرع  میتفر و  یم  مه  اب  اهبش  مدوب و  کیدزن  تیاده  قداص  اب  نم  هک  دیوگ  یم 

هدرک تکرـش  دوب ، هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یـشیامزآ  هزوح  هک  هدوت  بزح  هزوح  کی  رد  ییاقب  هک  هدـمآ  يا  هماخرونا  تارطاخ  رد 
.تسا
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؟ یلاس هچ  رد  س :

اجنآ هب  ار  وا  یهابتـشا  تمکح ، زیورپ  رتـکد  مه  نآ  هدرک ، تکرـش  هسلج  طقف 2  هک  هتـشون  ییاقب  دوخ  ای 1322 ، رد 1320  ج :
، هزوح رد  .مدرک  تکرش  هسلج  رد  رابود  : » تسا هدرب  یبزح  هزوح  هب  ار  وا  هتفر و  وا  لزنم  هب  تمکح  رتکد  هک  هتـشون  ییاقب  هدرب ،

!« متفرن رگید  تفر و  رس  ما  هلصوح  رگید  .درک  یم  تبحص  هعماج  لماکت  هیلّوا و  نّدمت  ناسنا و  شیادیپ  خیرات  هرابرد  هدنیوگ 

هک دوب  يا  هزوح  کی  اجنآ  رد  دسیون : یم  يا  هماخ  .دوب  هدرک  تکرش  تاسلج  رد  تدم  هچ  ییاقب  هک  دسیون  یمن  يا  هماخ  هتبلا 
دندرک و یم  تکرـش  نآ  رد  مه  رگید  يا  هدع  ییاقب و  رتکد  هلمج  نآ  زا  دندوب و  مه  هاگـشناد  ناداتـسا  مدوب و  شا  هدـنیوگ  نم 

.دنتفر ماوق  تارکومد  بزح  هب  مه  نآ  زا  دعب 

بزح .دور  یم  ماوـق  تارکوـمد  بزح  هب  شا  یـسایس  تیلاّـعف  زاـغآ  رد  نآ ، زا  دـعب  .تسا  ییاـقب  راـک  زاـغآ  نیا  بیترت ، نیا  هـب 
تکرش یتلود  بازحا  رد  ًالومعم  هک  يدارفا  مامت  تمکح و  رخاف  رادرس  لثم  یلاجر  زا  ریغ  دوش ، یم  لیکـشت  هک  ماوق  تارکومد 
ياهمدآ دـندش ، تارکومد  بزح  وضع  هک  راهب  يارعـشلا  کلم  يوضر و  سدـنهم  دـننام  یّقرتم  دارفا  زا  يرامـش  زین  دـننک و  یم 

هدرک تکرش  ندش  لیکو  يارب  ردتقم »! ریزو  تسخن   » بزح رد  مه  تیاده  ورسخ  يراختفا و  فسوی  هدنهاش ، سابع  لثم  یقاتلاق 
یم نامرک  رد  نآ  سّـسؤم  بزح و  نیا  لیکـشت  بلطواد  مه  ییاقب  .تسا  يربتعم  رایـسب  ّلـحم  تلود ، بزح  لاـح  ره  هب  دـندوب ،

اب شتابـسانم  .دـیآ  یم  مهدزناپ  سلجم  هب  هدـش و  باختنا  مهدزناپ  سلجم  رد  بزح  هدـنیامن  ناونع  هب  اج  نامه  زا  مه  دـعب  دوش ،
زا نم  دـعب  هب  اجنیا  زا  هک  هچنآ  اّما  .متفرگ  ار  هجیتن  نیا  هتفگ  شدوخ  هک  یبلاطم  زا  نم  .دوب  هناتـسود  کـیدزن و  هداـعلا  قوف  ماوق 

.دنک یم  اکیرمآ  هب  یترفاسم  لاس 1366 ، رد  ییاـقب  رّفظم  هک  تسا  نیا  هتفگ  نیا  دنـس  تسوا و  دوخ  هتفگ  میوگ  یم  ییاـقب  لوق 
هاگـشناد رد  ناریا » یهافـش  خـیرات  حرط   » شخب لوئـسم  هک  يدروجـال  بیبـح  رتـکد  ياـقآ  دراوراـه ، هاگـشناد  رد  اـکیرمآ و  رد 
كرادـم تسه و  مه  یبلاج  رایـسب  باتک  هک  ناریا » رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداـحتا   » باـتک هدنـسیون  تسا و  دراوراـه 

.دهد یم  بیترت  وا  اب  يا  هبحاصم  دراد  مه  يربتعم  یلیخ 

قوقح داتسا  لیب  زمیج  یتسرپرس  هب  هک  یناریا  مسیلانویسان  تفن و  قّدصم ، باتک  هیهت  نایرج  رد  هک  تسا  یـسک  يدروجال  رتکد 
هاگشناد و داتسا  سیئول » رجار  ریـش و« باقع و  باتک  هدنـسیون  يرم » مایلیو و   » جلاک و یللملا  نیب  تاعلاطم  زکرم  ریدم  یـساسا و 

باتک هدنسیون 
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بیترت نیا  هب  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  قّدـصم  رتـکد  نارود  رد  داـصتقا  شخب  مـیظنت  هدـش ، هـیهت  هناـیمرواخ ، رد  اـیناتیرب  يروتارپـما 
کیدزن رایـسب  طابترا  هب  يدروجال  اب  هبحاصم  رد  اکیرمآ و  رد  ییاقب  لاح  ره  هب  تسا ، هدش  هتخانـش  هدـنریگ  هبحاصم  ّتیـصخش 

.تسا بلاج  رایسب  هک  دنک  یم  هراشا  ماوق  اب  دوخ 

.دیئامرفب نایب  یتاحیضوت  هنطلسلا  ماوق  هب  دامتعا  مدع  يأر  هرابرد  افطل  س:

فلاخم هنطلسلا  ماوق  هک  متفگ  اهنآ  هب  متساوخ و  ار  سلجم  يالکو  زا  هدع  کی  نم  هک  تسا  هتشون  شتارطاخ  رد  مه  فرـشا  ج :
رد فکیچداس  ماوق  دادرارق  هک  یعقوم  تسه ، مدای  مه  رگید  زیچ  کی  .دـیهدب  داـمتعا  مدـع  يأر  وا  هب  یتسیاـب  تساـم ، نادـناخ 

.دش در  سلجم  رد  فکیچداس ، ماوق  همان  هلواقم  هک  دوب  مه  ناضمر  هام  دوب ، هبنشجنپ  زور  کی  دش ، حرطم  سلجم 

؟ دوب هچ  همان  هلواقم  نیا  در  رد  ماوق  شقن  س :

ماوق موحرم  مدرک ، نفلت  نم  دـش ، ماـمت  هک  سلجم  دوب ، ماوق  دوخ  هشقن  هشقن ، ًالـصا  دوش ، در  هماـن  هلواـقم  تساوخ  یم  ماوق  ج :
تفگ منک  تبحص  متساوخ  یتقو  مدرک  نفلت  نامرک ، اب  هطبار  رد  متشاد  يراک  کی  .تشاد  تنوکس  یناورسخ  باهـش  هناخ  يوت 

یپ کین  دوب ، رهورف  راهن  زیم  رـس  اجنآ  رد  دوب ، هدینـشن  ار  سلجم  نایرج  زونه  وا  .میروخب  مه  اب  ار  راهن  اـجنیا  دـیئایب  ـالاح  نیمه 
ماوق دـنداد ، در  يأر  دـش و  اهتبحـص  نیا  دـش و  روطنیا  هک  متفگ  ار  سلجم  عوضوم  نم  راـهن  زیم  رـس  دوب ، يرافـص  پیترـس  دوب ،

...دش لاحشوخ  یلیخ 

: هک دسرپ  یم  هدننک  لاؤس  یتقو  هبحاصم ، نایاپ  رد  تسا ، ماوق  اب  ییاقب  یکیدزن  هدنهد  ناشن  هاتوک  ناتساد  نیمه 

هتبلا  ) مدرک هزرابم  وا  اب  هک  نیا  اب  هنطلسلا  ماوق  دیوگ : یم  یئاقب  دوب ؟ یک  امش  رصاعم  ناریا  یسایس  لجر  نیرتگرزب  امـش ، رظن  هب 
(، تسا هرخسم  هک  دنتسناد  یم  مدرم  مه  وا و  دوخ  مه  هک  دوب  هدروآرد  ریت  زا 30  دعب  هک  تسا  يزاب  هرخسم  هزرابم  زا  شدوصقم 

هاگداد ناتسراهب و  هب  میروایبو  میریگب  ار  هنطلسلا  ماوق  هک  دوب  نیا  میمصت  ًاعقاو  مدوب و  هداتسیا  شمادعا  ياپ  هزرابم ، رخآ  هعفد  و 
قلمت تشاد  تسود  هک  تشاد  یفعـض  طاقن  هتبلا  .دوب  یبوخ  یلیخ  رادمتـسایس  یلو  مینک ، مادـعا  ار  وا  میهدـب و  لیکـشت  یبالقنا 

.تسا هتسناد  ناریا  رصاعم  یسایس  خیرات  رادمتسایس  نیرتگرزب  ار  ماوق  ییاقب ، هصالخ  .دونشب »

یلقتسم مدآ  ماوق  هک  دندقتعم  هدع  کی.دراد  دوجو  هاگدید  هس  ود  هنطلسلا  ماوق  دروم  رد  تسین ، دب  دوشب  حرطم  یلاؤس  الاح  س :
نامز زا.دوب  يا  هتخپ  مدآ  تسایس  رد  دوب و 
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یب هرهم  ماوق  هک  دنیوگ  یم  رگید  يا  هدع  دیمهف  یم  ار  تسایس  لاح  ره  هب  هلودلا و  قوثو  ردارب  دوب و  یسایس  راک  نتم  رد  راجاق 
مدآ تسایس  رد  ماوق  دندقتعم  هک  دنتـسه  مه  یمّوس  هورگ  اّما  .درک  یم  ار  راک  نامه  دش  یم  هتکید  وا  هب  هک  هچ  ره  ، دوب يا  هدارا 

؟ تسیچ امش  رظن  هتشاد ، هطبار  مه  اکیرمآ  اب  اّما  هدوب  يدنمناوت 

هدـید ار  یتخـس  ياه  هرود  دوب و  يا  هقباسرپ  هتـشک و  راـک  رادمتـسایس  ماوق ، ینعی  .تسا  رت  حیحـص  مّوس  رظن  نیا  نم ، رظن  هب  ج :
هب ادتبا  زا  مه  وا  دوب و  اه  یـسیلگنا  اب  شردارب  .دندوب  هدرک  راک  میـسقت  شردارب  وا و  ًالامتحا  اّما  .تسین  دیدرت  هلأسم  نیا  رد  .دوب 

.تسا هدرک  مه  ییاهراک  یکیدزن ، نیا  يارب  دوب و  هدش  کیدزن  اه  ییاکیرمآ 

تموکح نارود  دانـسا  زا  تشاد و  ار  اه  ییاکیرمآ  فرط  هشیمه  دـش ، ریزو  تسخن  هاـشاضر  ناـمز  رد  هک  راـب  نیتسخن  ناـمه  زا 
دنداد یم  روتـسد  وا  هب  یتقو  لاثم  ناونع  هب  یتح  .دنتـشاد  ذوفن  وا  رد  اه  ییاکیرمآ  دـح  هچ  ات  هک  دوش  یم  صّخـشم  لاس 1325 ،

كرادم وا ، هب  ناتسلگنا  اکیرمآ و  تسایس  ناگدننادرگ  دامتعا  هرابرد  .درک  یم  تسرد  بزح  هلـصافالب  وا  دزادنیب ، هار  بزح  هک 
.تشاد راک  هضرع  هک  تسا  یسک  وا  سیگنا  ای  اکیرمآ و  هاگدید  زا  لاح  ره  هب  .دش  حرطم  هتشذگ  ياه  شخب  رد  یبلاج  دانسا  و 

یم دیئأت  اهنآ  طسوت  هک  دوب  وا  دوخ  يریگ  میمـصت  هکلب  دوبن  تروشم  ًالومعم  درک  یم  یجراخ  تاماقم  اب  هک  مه  ییاه  تروشم 
اه يا  هدوت  هک  ما  هتفرگ  میمصت  ای  مشاب و  هتشاد  ما  هنیباک  رد  يا  هدوت  ریزو  دنچ  متفرگ  میمـصت  نم  هک  دیوگ  یم  یتقو  ًالثم  دش ،

دروم هک  تسوا  دوخ  میمصت  رظن و  ًالامتحا  دیوگ ، یم  ییاکیرمآ  ای  یسیلگنا و  تاماقم  هب  هک  ار  تامیمـصت  نیا  منک و  رانکرب  ار 
ناتسلگنا يدایز  دراوم  رد  اکیرمآ و  ياه  تساوخ  قیبطت  مه  وا  درکلمع  .دنراد  دامتعا  وا  هب  نوچ  دریگ  یم  رارق  تاماقم  نآ  دیئأت 

.دوب شدوخ  ياهرظن  هطقن  اب 

ياـه يزیر  هـشقن  اـب  ار  راـک  نـیا  يا  هناداتـسا  تراـهم  اـب  وا  دراذـگب  راـنک  ار  يا  هدوـت  ناریزو  هـک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  رگا  ًـالثم 
اهنآ ریاظن  دـعاس و  ای  یلیهـس و  لثم  ماوق  ینعی  دـنک  یم  لمع  لقتـسم  هک  دـهدب  ناشن  ات  داد  یم  ماـجنا  رترید  هاـم  ود  هنادـنمرنه ،

، يا هدوت  دض  بزح  کی  لیکـشت  موزل  هب  اکیرمآ  هیـصوت  دروم  رد  ًالثم  دوب ، یـسایس  ّتیـصخش  مه  شدوخ  هک  دوب  یمدآ  هدوبن ،
يا هدوت  دض  هک  يرگید  بازحا  دندرک  هیـصوت  وا  هب  هکلب  .نک  تسرد  تدوخ  يربهر  هب  تارکومد  بزح  هک  دـنتفگن  وا  هب  اهنآ 

تارکومد بزح  درک و  يرادرب  هرهب  هیـصوت ، نیا  زا  فرح و  نیا  زا  هلـصافالب  وا  .دنریگب  کیتارکومد  هفایق  هک  نک  تسرد  دشاب 
.تخادنا هار  هب  ار  شدوخ  يربهر  هب 
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؟ دندش عمج  مه  رود  ورین ، نآ  بزح و  نیا  هتفه ، هس  ود  رد  هنوگچ  س :

همه ات  هتفرگ  یـسایس  لاجر  مامت  زا  .دـش  یم  لـماش  ار  اـه  فیط  همه  شیاـهورین  دوبن و  يا  هدوت  یمدرم و  بزح  ماوق ، بزح  ج :
اه و شکوقاچ  روطنیمه  اه و  بلط  تصرف  ماـمت  هفاـضا  هب  دنـسرب  ییاون  هب  اـی  دـنوشب و  لـیکو  ریزو و  دنتـساوخ  یم  هک  ییاـهنآ 

ناتسا یتلایا  هتیمک  وضع  يراختفا  فسوی  .دندرک  تکرش  ماوق  تارکومد  بزح  رد  ناریا  هدوت  بزح  نانمشد  همه  ًابیرقت  شابوا و 
.دش نارهت 

؟ هدوب ماوق  تارکومد  بزح  رد  مه  دنک  یم  شخپ  هیرشن  روشک  جراخ  رد  نونکا  هک  یلاوروپ  لیعامسا  ایوگ  س :

هب دـعب  .دوب  یکلم  اـب  مّوس  يورین  رد  ییادـج ، زا  سپ  دوب و  ییاـقب  ناـشکتمحز  بزح  رد  هرود  کـی  رد  یلاوروـپ ، لیعامـسا  ج :
وا زا  یناموت  رازه  هد  دـقن  کچ  کـی  يا ، هماـخرونا  هتـشون  قبط  دادرم ، ياتدوک 28  زا  سپ  دمآرد و  يدـهاز  رکـشلرس  تمدـخ 

! تفرگ هزیاج 

دش و مّوس  يورین  ءزج  دش ، تسیلایسوس  مه  دعب  ناریا ، ّتّلم  ناشکتمحز  بزح  ءزج  دمآ  دعب  دوب و  ماوق  تارکومد  بزح  رد  لّوا 
یلیخ هاوخیدازآ  هدش  مه  الاح  .دش  روّصم  نارهت  ریدم  ناقهد ، دمحا  ندش  هتـشک  زا  سپ  تخاس و  رابرد  اب  يدهاز و  اب  تفر  دعب 

.هسنارف رد  روهشم 

زا بزح  ربهر  يرانکرب  زا  سپ  دوب ، مدآ  روج  همه  زا  يا  همغلم  تشادـن و  یمدرم  هیاـپ  نوچ  ماوق  تارکومد  بزح  بیترت ، نیا  هب 
.دیشاپ مه  زا  هلصافالب  تردق ،

؟ دیشاپ شنتفر  زا  دعب  س :

زا رفن  یـس  .دـش  عورـش  لّوا  بالقنا  .دـیماجنا  بزح  يربهر  هیزجت  هب  تفرگ و  تروص  تاـباختنا  زا  دـعب  ناـمه  كرت ، نیلّوا  ج :
نّویباعـشنا همه  اب  تمکح  رخاف  رادرـس  .دنتفر  دندرک و  باعـشنا  بزح  رد  تمکح  رخاف  رادرـس  يربهر  هب  ماوق  بزح  ناگدنیامن 

ماوق هیلع  هزات  دندش و  يرابرد  دنتفر و  دندرک و  باعشنا  دندوب  اه  یسیلگنا  ای  رابرد و  هب  هتـسباو  ای  ناکلام و  گرزب  اهنآ  رثکا  هک 
راـنک هاـش  روتـسد  هب  دوـب  هدرک  نییعت  ماوـق  هک  ار  يزکرم  هتیمک  ًالـصا  هک  دـش  يرگید  باعـشنا  دـعب  .دـندرک  يریگ  عـضوم  مه 

تارکومد بزح  وضع  رگید  مداد و  افعتـسا  مه  نم  هک  دیوگ  یم  مه  ییاقب  تفرگ ، تسد  رد  ار  راک  تیادـه  ورـسخ  دنتـشاذگ و 
.دوب يرابرد  دص  رد  دص  یلو  تفای  همادا  ماوق  زا  دعب  یتّدم  تارکمد ، بزح  .مدوبن 

؟ دور یم  اجک  هب  ییاقب  رفظم  تارکمد ، بزح  زا  دعب  س :

هلئسم ات  دوبن  ینایرج  چیه  رد  رگید  دش و  سلجم  هدنیامن  درفنم  تروص  هب  ییاقب  رفظم  ج :
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بزح ناـیرج  ماـمت  یکلم  دـمحا  .دوـب  یلم  هـهبج  ناـشکتمحز و  بزح  لیکــشت  نیــسّسؤم  زا  وا  .دـش  حرطم  ناـشکتمحز  بزح 
یم رد  ار  دهاش  همانزور  دوخ  لقتسم  یـسایس  یمـسر و  تیلاّعف  نیلّوا  ناونع  هب  وا  .تسا  هدرک  ءاشفا  ار  نآ  لیکـشت  ناشکتمحز و 

اه ییاکیرمآ  اب  یّلم  ههبج  ناگدنیامن  ناونع  هب  همه  دعب  .دنتـشادن  یچیه  ادـتبا  رد  نوچ  یگراچیب  یتخبدـب و  هچ  اب  مه  نآ  دروآ ،
ریدقلادبع یّکم ، نیسح  یمطاف ، رتکد  ییاقب ، زا  دوب  بّکرم  هک  یّلم  ههبج  یتاغیلبت  یسایس و  نویسیمک  ناونع  هب  .دریگ  یم  سامت 

نیمه رد  ییاقب  هک  نیا  بلاج  .دنتشاد  تکرـش  رفن  دنچ  نیا  همه  اه  تاقالم  نیا  رد  هداز ، يرئاح  نسحلاوبا  یلیلخ و  سابع  دازآ ،
هرابرد اّما  دـنک  یم  داـی  دـسرب ، ییاـج  هب  هک  دوب  نیا  شرکذ  رکف و  همه  هک  لـمهم  مدآ  کـی  ناونع  هب  یکلم  دـمحا  زا  هبحاـصم 

.دنک یمن  یفن  ار  باتک  نیا  بلاطم  دیوگ و  یمن  هملک  کی  یّلم ، ههبج  هچخیرات  وا  باتک 

؟ یّلم ههبج  هچخیرات  س :

بزح هـب  طوـبرم  شخب  اـت 232  تاحفـص 229  تارطاـخ ، باـتک  رد  نم  هک  یکلم ، دـمحا  هتـشون  یّلم  هـهبج  هچخیراـت  هـلب ، ج :
.ما هدرک  لقن  ًانیع  ار  نآ  ناشکتمحز 

؟ دوش یم  ياه 1330  لاس  نامه  هب  طوبرم  س :

لیکـشت زا  سپ  ییاقب  یـسایس  راک  نیلّوا  متفگ  هک  روط  نامه  .دیـسر  ام  تسد  هب  اهدعب  درک و  پاچ  ار  نآ  اتدوک  زا  دعب  هلب ، ج :
.درک راشتنا  هب  عورـش  دهاش  اب  نامزمه  یمطاف  رتکد  تیلوئـسم  هب  مه  زورما  رتخاب  همانزور  .تسا  دهاش  همانزور  راشتنا  یّلم ، ههبج 

هار ار  هاگتـسد  مد و  نآ  ناشکتمحز  بزح  لیکـشت  زا  شیپ  هک  دـش  هنوگچ  هک  نیا  اما  درک  یم  رـشتنم  تکالف  اب  ار  دـهاش  ییاقب 
.تسا زیگنارب  لاؤس  درک ؟ ریجا  ار  ناشکوقاچ  نآ  دروآ و  اجک  زا  ار  بزح  هاگتسد  مد و  داجیا  يارب  لوپ  همهنآ  تخادنا و 

یّلم هیضق  رد  ناتسلگنا  هیلع  هدوب و  تسیلایرپمادض  تسرپ و  نطو  يزرابم  ییاقب  هک  دنتـسه  نیا  هب  لئاق  یگمه  یکلم  نازاس  تب 
لیکشت زا  لبق  اهتّدم  زا  وا  هک  تساعدم  نیا  دهاش  ییاقب  دوخ  ياه  هتفگ  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اما  هتشاد  يدج  هزرابم  تفن  ندرک 

رابرد و یگدرپسرـس  زا  لـماک  یهاـگآ  اـب  مه  نآ  .تسا  هتـشاد  راـبرد  اـب  یکیدزن  رایـسب  طـباور  ناـشکتمحز  بزح  یّلم و  ههبج 
.اه یسیلگنا  هب  نایرابرد 

هدرپسرـس ریژه  هک  نیا  رد  .تسا  طوـبرم  ریژه  تلود  ناـمز  هب  تسا  هتفگ  راـبرد  هاـش و  اـب  شطاـبترا  هراـبرد  وا  هک  یبـلطم  نیلّوا 
مینیبب الاح  تسین ، يدیدرت  چیه  دوب  فرشا  رکون  سیلگنا و 
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ینامز ریژه  زور  کی  : » دـیوگ یم  شا  هبحاصم  هدـش  هدایپ  نتم  تاحفـص 63 و 64  رد  وا  هدوب ؟ دـح  هچ  ات  ییاقب  ریژه و  یکیدزن 
، وت يولهپ  میآ  یم  حبـص  تعاـس 6  ادرف  نم  تفگ  يریزو ، تسخن  اـت  ترازو  هلـصاف  رد  درک ، نفلت  دوـبن  ریزو  تسخن  زوـنه  هک 

.دیروایب فیرشت  هک  متفگ 

زا دعب  ار  هلودلا  خّروم  اب  رارق  شلزنم و  دیایب  هلودلا  خّروم  حبـص  تعاس 7  دوب  هتشاذگ  رارق  ًالبق  هک  دهد  یم  حرـش  ار  نایرج  دعب 
سپ دـیوگ : یم  ییاـقب  دور ، یم  يروف  دـمآ  یم  شدـب  یلیخ  رهپـس  هلودـلا  خّروم  زا  نوچ  مه  ریژه  دـیوگ  یم  وا  هب  ریژه  ندـمآ 
بلاج دوب و  هدرک  راـضحا  ارم  هاـش  تعاس 8  زور ، نآ  رد  ًاقافتا  .تفر  دیـشوپ و  ار  شیوتلاـپ  تفر ، دـش و  دـنلب  دوز  ظفاحادـخ و 
نامرک يرادناتـسا  يارب  ار  هلودـلا  خّروم  ریژه  دوب ، ریژه  هنیباک  رد  نامرک  يارب  هلودـلا  خّروم  يرادناتـسا  هب  طوبرم  نایرج  هکنیا 

.دنک ماخ  ارم  ات  دوب  هتفگ  هدنخ  اب  ار  عوضوم  ریژه  هک  مدیمهف  دوب  هدرک  نییعت 

دوب و هدرک  رداص  وا  يارب  نامرک  يرادناتسا  مکح  دنک  رود  نارهت  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  دمآ ، یم  شدب  هلودلا  خّروم  زا  نوچ  ریژه 
ترـضحیلعا و تمدخ  متفر  تسا ، يّدج  هک  مدیمهف  دعب  تسا  یخوش  هک  مدرک  یم  رکف  دوب ، هتفگ  نم  هب  یخوش  اب  ار  نیا  نوچ 
هک دوب  يدرف  رهپـس  دشاب  ام  رادناتـسا  یـسک  نینچ  هک  مینک  لوبق  میناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ام  تسا  هدش  ینایرج  نینچ  کی  متفگ 

ازریم تفگ : دـیدنخ و  هاش  دـنداد  یم  لوپ  وا  هب  دوب ، كاواس  رومأم  دوب ، تسود  یتباـث  اـب  تشون ، یم  هلاـقم  اهیندـناوخ  هلّجم  رد 
رهپس هلودلا  خّروم  هرابرد  دیناد  یم  هک  تفگ  .متشادن  یئانشآ  یلو  مدوب ، هدید  مردپ  اب  متفگ : دیتخانش ؟ یم  ار  یتشر  ناخ  میرک 

سلجم رد  شنیفلاـخم  اـب  دوـشب ، ریزو  تسخن  زور  کـی  رهپـس  هلودـلا  خّروـم  رگا  تفگ  یم  تفگ : هن ، هک  متفگ  تفگ ؟ یم  هچ 
.دوش ریزو  دناوتب  يدعب  هنیباک  رد  ات  دوش  طقاس  شا  هنیباک  هک  دنک  یم  تخاپ  تخاس و 

اب اـی  میدرک و  یم  تبحـص  .میدوب  وربور  اـی  میدوب  هداتـسیا  مه  اـب  تقو  نآ  اـت  هاـش ، شیپ  متفر  یم  نم  یتقو ، دـیوگ : یم  ییاـقب 
 . میتفر یم  هار  رگیدمه 

 ...« میدز یم  پگ  مه  اب  میتسشن و  یم  دابآدعس  خاک  رختسا  رانک  هاش  اب  دیوگ  یم  ًادعب 

: دیوگ یم  هاش  هرابرد  ییاقب  رگید  ياج  رد  .هاش  اب  ییاقب  طابترا  زا  رگید  هنومن  مه  نیا 

رد هدرک و  ینالک  يدزد  هلغ  تالماعم  رد  دوب و  هدرک  يدزد  روپ  ناـما  رگـشل  رـس  هک  دوب  نیا  شمتخانـش  ار  هاـش  هک  هعفد  نیلّوا 
روتـسد هاش  تسا  هتـشاد  هطبار  هدوب  لگـشوخ  هک  شرتخد  اب  هاش  یلو  .نالک  غلابم  تخادرپ  نادنز و  هب  دوب  هدـش  موکحم  هاگداد 

تسا و ماندـب  یلیخ  هک  مدوب  هدرک  تبحـص  تخـس  شا  هرابرد  نم  هک  يدوجو  اـب  وفع ، تسیل  ءزج  دـیراذگب  ار  وا  مسا  دوب  هداد 
دعب دوب  یمیکح  تلود  اهزور  نامه  رد  ...هریغ  دوش و  تازاجم  ًامتح  تسیاب 
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نیا يوت  مدرک  ضرع  هاش  هب  نم  .میدوب  دابآدعـس  ترامع  يوت  .مدوب  هدرک  تاقالم  ياـضاقت  نم  اـی  دوب  هتـساوخ  ارم  هاـش  ماوقزا 
رکف نیا  ترضحیلعا  هک  میراد  راظتنا  همه  دنک ، رییغت  عضو  نیا  هک  .دنتسه  تاحالـصا  بلاط  هک  دنتـسه  اهناوج  هدع  کی  سلجم 

ارم دـیئایب و  نم  لابند  هب  امـش  مریگ و  یم  مشود  هب  ار  مچرپ  نم  .منک  یمن  تیوقت  یتقو  چـیه  نم  هن ، تفگ : هاش  .دـنک  تیوقت  ار 
هک هعفد  نیا  دوب ، تاحالـصا  ةرابرد  نامتبحـص  هدمع  متفر ، یم  هاش  تاقالم  تقو  ره  هک  اهدـعب  .تفگ  مه  مکحم  .دـینک  تیوقت 

میداتـسیا و یم  رگیدـمه  يوربور  ای  میدز  یم  مدـق  ای  .میتسـشن  یمن  رگیدـمه  اب  هاش  اب  زونه  ناـمز  نآ  اـت  دوب  هداتـسیا  هاـش  متفر 
...میدرک یم  تبحص 

نآ زا  شیپ  شطباور  دروم  رد  .تسا  دـعب  هب  ریژه  نارود  زا  هاش  اـب  ییاـقب  کـیدزن  رایـسب  تاـطابترا  هدـنهد  ناـشن  راـتفگ ، نیمه 
وا هک  نایاقآ  نیا  ياعدا  بیترت  نیا  هب  .تسا  هتـشاد  هطبار  هاـش  اـب  مه  نآ  زا  شیپ  هک  تسین  يدـیدرت  .تسا  هتفگن  يزیچ  خـیرات ،

تـسرپ نطو  ریت  ما  یـس  ات  ییاقب  هک  تسا  اعدا  نیا  ندرک  هدایپ  يارب  هکلب  تسا  غورد  اهنت  هن  تشاد  هطبار  رابرد  اب  ریت  زا 30  دعب 
تـضهن راداوه  هاوخیدازآ و  تسرپ  نطو  درف  کی  اب  يراکمه  وا  اب  یکلم  يراکمه  سپ  تسا ! هتـشادن  يا  هطبار  رابرد  اـب  هدوب و 

.تسا هدوب  قّدصم  رتکد  یّلم و 

؟ دیدرک تاقالم  هاش  اب  ریت  زا 30  دعب  یک  امش  س :

.درک راضحا  ارم  هاش  هلصافالب  تسا ، هدوب  ریت  زور 31  ای  ریت  بورغ 30  نامه  ج :

.منک یمن  موکحم  دنا  هتشادن  ربخ  ریت  زا 30  شیپ  اه  لاس  زا  هاش  اب  ییاقب  تابسانم  زا  هک  تبـسانم  نیا  هب  ار  یکلم  نازاس  تب  نم ،
ّتیـصو نآ  رد  یتح  .تسا  هتفگن  مه  نآ  زا  لبق  ات  ار  بلطم  نیا  سک  چـیه  هب  وا  .تسا  هتـشادن  سک  چـیه  ار  تاعالّطا  نیا  نوچ 

.تسا هدرکن  رطم ح  ار  هاش  اب  تاطابترا  لیاسم و  نیا  دوب  هدرک  هک  یخیرات  همان 

رد نیا  دوجو  اب  تسا و  یتّیصخش  نینچ  ياراد  ییاقب  هک  هتـسناد  یم  قّدصم  ایآ  هکنیا  یکی  .دیآ  یم  شیپ  لاؤس  ود  اجنیا  رد  س :
هب ات 31 ، ياه 25 لاس  نیب  هژیو  هب  يدـیدم ، تّدـم  یناتالراش ، نیا  اـب  مدآ  کـی  روط  هچ  هکنآ  رگید  تفرگ ؟ یمن  عضوم  شربارب 

؟ دوب حرطم  زور  مدآ  ناونع 

نیا ّتیعقاو  .دش  عورـش  نایئاشلگ  سگ  دادرارق  اب  تفلاخم  نارود  زا  ییاقب  ترهـش  .دنروطنیمه  ناتالراش  زاب و  هّقح  ياه  مدآ  ج :
هب دوب ، هدش  هتکید  هاش  کمک  اب  اه  یسیلگنا  تفن و  تکرش  فرط  زا  هک  نایئاشلگ  داهنـشیپ  اب  سلجم  رد  رفن  راهچ  نیا  هک  تسا 

دندرک و تفلاخم  يدج  روط 
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رد یناشاک  هللا  تیآ  .دنتشاد  ترفن  سیلگنا  زا  مه  مدرم  دش و  هتشاذگ  ناتسلگنا  تسایس  اب  تفلاخم  باسح  هب  نانآ  تفلاخم  نیا 
روآدای نیـشیپ  ياهراتفگ  رد  .دـش  یم  شخپ  همانزور  رد  وا و  ياه  هیمالعا  رد  تفلاخم  نیا  درک و  یم  ار  راک  نیا  سلجم  جراـخ 

نازاس تب  .دوب  هدرک  هیهت  قّدصم  رتکد  ار  یکم  ینارنخـس  نیرت  ّمهم  یتح  .درک  یم  يرادرب  هرهب  اهنیا  زا  قّدـصم  رتکد  هک  مدـش 
یقاحلا هحیال  اب  مهدزناپ  سلجم  رد  دازآ ، ریدـقلادبع  هداز ، يرئاح  یکم ، ییاقب ، يرفن  راهچ  ّتیلقا  تفلاخم  ةراـبرد  ییاـقب  رفظم 

.دنا هتسناد  ناش  یتسرپ  نهیم  ۀناشن  ار  هورگ  نیا  راک  نیا  دنا و  هداد  نخس  داد  رایسب  نایئاشلگ  سگ 

.دنا هدوب  ماوق  صخش  ناکیدزن  زا  ماوق و  تارکومد  بزح  لاعف  ءاضعا  زا  رفن  راهچ  نیا  مینزب : پگ  هراب  نیا  رد  یمک  تسین  دب 

اه یئاکیرمآ  هک  مداد  ناشن  مدش و  روآدای  شیپ  ياهوگو  تفگ  رد  ناریا  تفن  هب  ار  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  تفن  ياهتکرش  هقالع 
نیا مه  ناخاضر  ینوگنرس  زا  سپ  هلصافالب  دندز و  یم  اپ  تسد و  ناریا  رد  تفن  زایتما  هب  یبای  تسد  يارب  یسمش  لاس 1300  زا 

.دندرک زاغآ  ون  زا  ار  شالت 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناریا  تفن  تعنص  ندرک  یلم  نوناق  ةرابرد  اه  یئاکیرمآ  رظن  مینیبب  نونکا 

 : میناوخ یم  نینچ  یتاجن  اضرمالغ  گنهرس  ۀتشون  ناریا  تفن  تعنص  ندش  یلم  شبنج  باتک  رد 

رد مهم  ۀـعقاو  کـی  ناوـنع  هـب  تـفن  ندـش  یلم  حرط  بیوـصت  یلو  .دـندرک  یقلت  يدرـسنوخ  اـب  ار  ارآ  مزر  رورت  اـه  یئاـکیرمآ 
تخاـس نوزفا  ناریا  تفن  زا  هدافتـسا  يارب  ار  یئاـکیرمآ  تفن  ياـه  یناـپمک  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  روشک  نآ  مهم  تاـعوبطم 

: داد شرازگ  نینچ  كرویوین  زا  سرپ  دتیانوی  يرازگربخ 

دیدپ یئاکیرمآ  ياه  تکرـش  رد  يدایز  يادص  ورـس  دیـسر ، اکیرمآ  هب  ناریا  تفن  ندش  یلم  ۀـحیال  بیوصت  ربخ  هک  يدرجم  هب 
تکرش هیلک  دراذگب  هدیازم  هب  ار  دوخ  تفن  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  ناریا  تلود  رگا  تفگ : سازگت  تفن  تکرش  يوگنخس  .دروآ »

عفن هب  دوس  زا  دصرد  تصـش  یلامتحا  ةدیازم  رد  سازگت  تفن  تکرـش  درک و  دـنهاوخ  تکرـش  هدـیازم  رد  یئاکیرمآ  تفن  ياه 
.درک دهاوخ  داهنشیپ  ناریا  تلود 

، ناریا تفن  زایتما  نتفرگ  تروص  رد  هک  تشاد  راهظا  لیوا » وسا   » تکرش ناسانشراک  زا  یکی 
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.دهدب ناریا  هب  ار  صلاخ  دوس  دصرد  ات 70  تسا 67  رضاح 

دنفسا 1329 هدنیآ 128  دیون  زا  لقن  الاب ص 127 ، رد  هدربمان  باتک 

ياه تکرش  يوگدنلب  ایآ  سیلگنا  تفن  تکرـش  دض  رادگنفت »  » راهچ نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  نایرج ، نیا  اب  دنویپ  رد 
هب هن  تفن  زایتما  نداد  هب  رـضاح  هک  درک  نشور  قدصم  رتکد  يریگ  عضوم  هکنآ  زا  سپ  ارچ  دندوبن  رگا  دندوبن ؟ ییاکیرمآ  یتفن 

؟ دنتسویپ نایچاتدوک  يودرا  هب  قدصم  رتکد  ینوگنرس  يارب  مه  اب  رادگنفت  راهچ  ره  ارچ  تسین  اکیرمآ  هب  هن  سیلگنا و 

.تفای همادا  مهدزناپ  سلجم  نایاپ  ات  عضو  نیا  دندش و  حرطم  هعماج  رد  عقوم  نامه  زا  دازآ  ریدقلادبع  هداز ، يرئاح  یکم ، ییاقب ،
ههبج نیـسّسؤم  تمدخ  رد  هک  یّلم  ههبج  لیکـشت  رابرد و  رد  نتـسشن  تسب  دش و  حرطم  مهدزناش  سلجم  تاباختنا  هلئـسم  اهدعب 

.تسا یّلم  ههبج  نیسّسؤم  وزج  مه  ییاقب  دوب و  مه  اه  نیا  مان  یّلم 

يریزو تسخن  يارب  ءایـضدیس  درواین  يأر  سلجم  رد  رگا  دوب  رارق  هک  هتـسناد  یم  یتح  هتـسناد ، یم  ار  اهنیا  قّدصم  هکنیا  بلاج 
دوب رارق  دوب و  هتـسشن  هاش  لغب  ءایـضدّیس  .دوب  نایرج  رد  قّدصم  هب  سلجم  لیامت  يأر  هک  یتقو  نامه  رد  .دوش  یفّرعم  سلجم  هب 

داهنشیپ قّدصم  رتکد  هک  دوش  یم  نفلت  رابرد  هب  هک  دوش  یفّرعم  سلجم  هب  ءایضدّیس  دریذپن ، ار  يریزو  تسخن  قّدصم  رتکد  رگا 
.تسا هتفریذپ  ار  یماما ، لامج 

.تـسا هدوـب  ناـیرج  رد  مـه  هاـش  ًاملـسم  دوـب و  اهیـسیلگنا  دـنفرت  کـی  مـه  یماـما  لاـمج  طـسوت  قّدـصم  رتـکد  ندرک  داهنــشیپ 
.میئوگ یم  هک  دریذپن  رگا  دریذپ ، یمن  ای  دریذپ  یم  ار  داهنـشیپ  نیا  ای  قدـصم  رتکد  هک  دـندرک  یم  رکف  نینچ  ناگدنهدداهنـشیپ 

ای هس  ضرع  رد  هک  دریذپب  مه  رگا  دوش ، یم  لو  مه  تفن  تعنـص  ندـش  یّلم  هلئـسم  تسین و  رتشیب  فاب ، یفنم  مدآ  کی  قدـصم 
هب دوخ  هلأسم  دهد و  یم  افعتسا  دربب  شیپ  زا  يراک  شربارب  رد  دناوت  یمن  قّدصم  تسا و  ّطلسم  تردق  ناتـسلگنا  نوچ  هام  راهچ 

.میرذگب دوش ، یم  ّلح  دوخ 

؟ تسا تسرد  ایآ  دنهد ، یم  تبسن  ریت  یس  زا  دعب  هب  ار  قّدصم  هیلع  ییاقب  یناوخ  فلاخم  يریگ و  ههبج  الاح  س :

ات 29 ياهزور 27  رد  هک  یتامادقا  دوب و  هدیسر  جوا  هب  قّدصم ، اب  ییاقب  ینمشد  ریت ، یس  زا  لبق  اهتدم  زا  هک  تسا  نیا  ملـسم  ج :
وا تیهام  .دهد  یم  ناشن  ًاددجم  ار  دوخ  ّتیهام  ریت ، یـس  ناگدـش  هتـشک  ملهچ  مسارم  رد  مه  دـعب  دوبن  رتشیب  يزاب  کی  درک  ریت 

دض يرابرد و  ّتیهام 
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.دوب قّدصم 

رد ریت  یـس  زا  لبق  ددنب ، یم  ور  زا  ار  ریـشمش  مه  هلـصافالبو  دنک  یم  لمع  سکعرب  تساوخ  یم  قّدصم  هک  ار  ییاهزیچ  همه  وا 
هماـنزور رد  ار  نآ  اـت  دـنک  یم  شـالت  هدرک و  میظنت  يا  هیناـیب  قّدـصم » هیلع  موتاـمیتلوا   » ناونع تحت  ناـشکتمحز  بزح  يربهر 

یم مهتم  ناتـسلگنا  مسیلایرپما  سوساج  ناونع  هب  ار  ناگیاش  رتکد  یمطاف و  رتکد  لثم  یناسک  وا  هینایب  نیا  رد  .دـنک  پاـچ  دـهاش 
.دناسرب مه  بزح  يربهر  بیوصت  هب  ار  نآ  ات  هتشاد  دصق  یتح  دنک و 

نینچ هراب  نیا  رد  نایزوتاک  نویامه  .تسا  هدـنام  ریت  یـس  هب  زور  هدزاود  هد  هک  دـنز  یم  راک  نیا  هب  تسد  هام  ریت  مهدـجه  رد  وا 
چیه ریت ، مایق 30  زا  لبق  ات  اما  .تشاد  دوجو  شیپ  اهتدـم  زا  یّلم  ههبج  يربهر  رد  اه  شکمـشک  اـهرظن و  فـالتخا  : » تسا هتـشون 
ۀمان ییاقب  ریت ،  18 زور رد  .دنتفر » شیپ  يریگرد  عازن و  ۀناتـسآ  ات  یکم  یباجنـس و  یمطاف ، رتکد  هتفگ  هب  .دوب  هدشن  ینلع  مادـک 

تلفغ رثا  رد  هک  دوب  هتفر  نخس  ینئاخ  تردقرپ و  ۀتسد  راد و  زا  همان  نیا  رد  .داتسرف  ناشکتمحز  بزح  ناربهر  يارب  يا  هنامرحم 
ار هلأسم  تفرگ  میمصت  بزح  يربهر  ور  نیا  زا  .دنا  هدرک  ذوفن  تضهن  لخاد  هب  قّدصم  رتکد  بانجیلاع  ياه  ییوج  تحلـصم  ای 

.ددنبب وا  رب  ار  نتفر  هرفط  هار  هک  ینابز  هب  اما  دشاب  هداد  وا  هب  یموتامیتلوا  نمـض  رد  دراذگب و  نایم  رد  قّدصم  رتکد  بانجیلاع  اب 
رتکد .دـنا  هدوب  ناـگیاش  ناریا و  بزح  ناربهر  داـیز  لاـمتحا  هب  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  ررکم  ییاـقب  هک  ینئاـخ  ۀتـسد  راد و  نآ 

رد ییاقب  یمطاف  رتکد  هب  ییاقب  ماهتا  ةراـبرد  .تسناد  یم  ناتـسلگنا  لـماع  ار  وا  ییاـقب  اریز  تسا  هدوب  هدـع  نیا  ءزج  مه  یمطاـف 
نیـسح دنا ، هداد  رکذت  زرابم  کی  لوفا  باتک  ناگدنـسیون  هک  يروط  هب  تسا و  هدرک  ییارـس  ناتـساد  شا  یـسایس  ۀـمان  ّتیـصو 

.تسا هدرک  در  ار  ناتساد  نیا  یّکم 

: تسا هتفگ  نینچ  ییاقب  یّلم ، ههبج  لیکشت  ةرابرد 

یلیخ صاخـشا  یـضعب  هتبلا  .دشاب  یّلم  ههبج  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  قّدصم و  رتکد  هناخ  میتفر  میدمآ ، رابرد  زا  هک  يزور  نآ  ... 
شا همانزور  هک  يرون  يدـیمع  و  تسا ، نیبتاکلا  مارک  اب  شباسح  هک  هراتـس ، همانزور  ریدـم  یکلم  دـمحا  لثم  دـندوب ، مه  باـبان 

هک یلیلخ  سابع  ای  یّلم ، ههبج  نمشد  دش و  جراخ  ههبج  زا  دماینرد ، تلاکو  قودنـص  زا  شمان  هک  نیمه  دوب و  یّلم  ههبج  ناگرا 
...يربتعلخ نالسرا  روط  نیمه  دیشک و  رانک  ار  شدوخ 

.دـندوب روجان  ياهمدآ  یّلم ، ههبج  ياضعا  زا  رفن  هد  هک  ما  هتفگ  متارطاخ  رد  نم  .درب  یم  ار  روجاـن  دارفا  زا  نت  راـهچ  ماـن  ییاـقب 
، هداز يرئاح  زا  دنترابع  هدرب ، مسا  ییاقب  هک  ار  يرفن  راهچ 
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، رفن هن  مه  نیا  .تسا  مولعم  شفیلکت  هتـشاد و  هطبار  هاش  اب  هک  مه  راشفا  رفن ، تشه  دش  نیا  ییاقب ! دوخ  یّکم و  دازآ ، ریدقلادبع 
.دنتسه یکوکشم  ياهمدآ  رفن ، هد  هک  میتفگ  ام 

؟ دوب هچ  دنتشاد ، یگمه  هک  رابرد  هب  شیارگ  یگدزبرغ و  هب  هجوت  اب  ییاقب ، رفظم  يرون و  يدیمع  یکلم ، دمحا  توافت  س :

سابع لثم  مه  یکلم  دمحا  .دش  يدـهاز  یناملراپ  یـسایس و  نواعم  مه  اتدوک  زا  دـعب  دوب و  لماک  يرابرد  هک  يرون  يدـیمع  ج :
سابع همانزور  مان  .دنـسیونب  دـب  ای  بوخ  یـسک  زا  ات  دـنتفرگ  یم  لوپ  هک  دـندوب  ییاهمدآ  هتـسد  نآ  زا  اـهنیا  .دوب  یکلوپ  یلیلخ ،
تفن تکرـش  تاغیلبت  سیئر  لکیاتـسا »  » هک دـندوب  یتسرهف  وزج  اهنیا  دوب ، هراتـس  مه ، یکلم  دـمحا  همانزور  مان  مادـقا و  یلیلخ ،

.دندوب تفن  تکرش  ریگب  قوقح  یعون  نادس  هناخ  دانسا  ساسارب  دنهدب و  اهنآ  هب  ار  تکرش  تانالعا  دوب  هداد  روتسد 

ياـقآ ناـمه  زا  یّلم  ههبج  هب  نتـسویپ  يارب  هک  تسین  دـیعب  یتـح  دنتـشادن و  یتیـصخش  رفن  ود  نـیا  ییاـقب ، اـی  یکم و  فـالخرب 
دوخ یتح  ای  تشاد و  ییاعدا  دوب و  سیون  خیرات  یّکم ، ای  دوب و  هاگشناد  داتسا  لاح ، ره  هب  ییاقب  دنشاب ! هتفرگ  روتـسد  لکیاتـسا 

اما تشاد ، یتبثم  شقن  تیطورشم  رد  مه  شردپ  تشاد و  ینـشور  هقباس  هتـشاد و  یهاوخیدازآ  هقباس  یمک  هرخالاب  هداز ، يرئاح 
دایز رکون  اه ، یـسیلگنا  ای  اه و  یئاکیرمآ  ای  هاش ، هک  تسا  تسرد  .دـندوب  يا  هناگادـج  شاـمق  زا  دـندوبن و  روط  نیا  رفن  ود  نیا 
دعاس یلیهس و  ماوق و  هک  روط  نامه  دندوبن  شامق  کی  زا  همه  اما  دندوب  دایز  دنشاب  اهنآ  نک  شوگ  فرح  هک  یناسک  دنتـشاد و 

مدآ یمیکح  اما  دـندوب  نامرف  هب  شوگ  روصنم ، مه  یمیکح و  مه  دـینک  هاگن  امـش  ًالثم  .دـندوبن  شامق  کی  زا  فرـشالاردص ، و 
.دوب هوشر  نتفرگ  يدزد و  رکف  هب  اهنت  روصنم ، هک  یلاح  رد  دوب  یکاپ  راکتسرد و 

؟ روط هچ  یغورف  س :

هب ناگتـسباو  ۀـمه  ًارهاـظ  .دوـب  ینوساـم  ژل  کـی  سیئر  اـما  دوـبن ، دزد  هجو  چـیه  هـب  .دوـب  يزیمت  مدآ  یمیکح ، لـثم  یغورف  ج :
یلو دوبن  يدزد  مدآ  اما  دوب  نوسام  مه  دـعاس  .دـندوب  نوسام  ...و  لابقا  یماما و  فیرـش  ات  یمیکح  زا  ناوج ، ریپ و  زا  ناتـسلگنا ،

.لابقا یماما و  فیرش  زا  ناما 

.دوب قمحا  هضرع و  یب  دعاس  ًارهاظ  س :

رد يرگلوسنک  رکون  رسپ  دوب ، رکون  هّچب  وا  هک  دیوگ  یم  دعاس  ةرابرد  شا  همان  تیصو  رد  ییاقب  دوب ، قمحا  هضرع و  یب  هلب ، ج :
ینیئاپ یلیخ  ةداوناخ  زا  مه  ریبکریما  .تسا  بیع  ندوب  رکون  رـسپ  هک  تسین  نیا  مروظنم  هتبلا  .دـعاس  هدـش  تقو  نآ  هک  دوب  زاقفق 

تیصخش نیرتالاو  اما  دوب 
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نتخادنا هار  هب  هرابرد  .درک  هساک  کی  دوش  یمن  ار  اه  تیـصخش  نیا  هک  تسا  نیا  مروظنم  میرذگب ، لاح  ره  هب  دش ، راجاق  ةرود 
: دسیون یم  ییاقب  همانزور  نیا  راشتنا  راک  زاغآ  تکالف  یتخس و  دهاش و  همانزور 

ناب هچغاب  موحرم  دوب ، يرهز  ياقآ  میدوب  رفن  راهچ  ام  .میتشادـن  يا  هجدوب  ًالـصا  مینک ، رـشتنم  ار  دـهاش  هماـنزور  میتساوخ  یتقو 
ناشراب راک و  ردقچ  دینیبب   ] .مینک نیمأت  ار  همانزور  ۀهام  کی  ۀجدوب  هک  میدرک  رکف  میدمآ  لوا  .نم  يرهپس و  رتکد  موحرم  دوب ،

کی يارب  میدرک  دروآرب  .میتشادـن  یفرح  الا  دتـسیاب و  هک  دتـسیاب  شدوخ  ياپ  يور  تسناوت  هماـنزور  رگا  و  تسا .] هدوب  بارخ 
رد یباسح  کی  .دش  یم  ناموت  رازه  ود  اهنیا  پاچ و  ذغاک و  هنیزه  اهزور  نآ  رد  نآ ، زا  هرامـش  دنچ  تسیب و  ینعی  همانزور ، هام 

نیا هت  ناشیا  ینابیـش  ۀـچوک  يوت  تشاد  يا  هناخ  کی  يرهز  ياقآ  .میتخیر  نآ  رد  ناموت  دـصناپ  مادـک  ره  میدرک و  زاـب  کـناب 
عقاو رد  لوا و  هقبطرد  نیا  هقبط  يور  هک  قاطا  ود  نیمزریز و  کی  زا  دوب  ترابع  هک  تشاد  یکچوک  ۀـناخ  کی  تسب  نب  هچوک 
يارب .درک  راذـگاو  ام  هب  ار  نیمزریز  قاطا و  ات  ود  نآ  .دوب  شباوخ  قاطا  هک  دوب  مه  یکچوک  قاطا  کـی  نیمزریز ، فقـس  يور 

، یلالک رومیتریما  ۀـچوک  هت  ار  يا  هبارخ  نیمز  کـی  هداز ، يرئاـح  ياـقآ  ۀلیـسو  هب  راـجت  زا  یکی  مه  تاـباختنا  تراـظن  ناـمزاس 
ود یلاع ، یلیخ  رداچ  کی  راجت  زا  یکی  سپس  میدرک ، هراجا  ناموت  تسیود  یلصف  ره  يارب  درک ، ادیپ  سیلگنا  ترافس  يوربور 

.دش تاباختنا  يارب  هزرابم  داتس  اجنآ  هک  داد  قاطا  کی  اب  يا  هشوپ 

بزح هک  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  یلو  تسا  هدوب  زیچان  دـح  هچ  ات  اهنآ  یلاـم  تاـناکما  هک  دوش  یم  نشور  ییاـقب  فارتعا  نیا  اـب 
ناشکوقاچ و ترجا  تاناکما و  لیاسو و  تافیرـشت و  اب  هارمه  .دـننک  یم  هیهت  یلاع  یلیخ  هناخ  دـنک ، یم  تسرد  ار  ناـشکتمحز 

...هریغ

؟ تسا هدمآ  اجک  زا  دهاش  زا  ریغ  رگید  هیرشن  ود  پاچ  هاگتسد و  مد و  نیا  لوپ 

هک دـندرک  لوبق  هرخالاب  میدرک  تاقالم  اه  یئاکیرمآ  اب  یتقو  هک  تسا  هتـشون  یکلم  دـمحا  هک  دـمآ  ییاـج  ناـمه  زا  هجدوب  نیا 
.دنهدب بزح  لیکشت  يارب  ار  راک  نیا  هجدوب 

، ییاقب هن  ار  دهاش  همانزور  هجدوب  دننکب ! راک  دندمآ  یمن  تفم  هک  اهشکوقاچ  دهدب ؟ ار  اهشکوقاچ  جرخ  تسناوت  یم  یـسک  هچ 
ارآ مزر  لتق  هلئسم  تسا ، بلاج  رایسب  هک  رگید  هلئسم  .دننک  نیمأت  دنتسناوت  یمن  مادکچیه  يدبهپس ، هن  ناب و  هچغاب  هن  يرهز ، هن 

.دیوگ یم  ییاقب  دوخ  تسا 

؟ دوب هچ  شا  هشیر  تفرگ و  تروص  یناسک  هچ  طسوت  ارآ  مزر  لتق  س :
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مزر هک  تسا  نیا  مه  مدوخ  طابنتسا  نآ  يادج  مدید و  ار  شا  هدنورپ  نم  نوچ  .تسا  هدوب  راک  نایرج  رد  رابرد  مّلسم  روط  هب  ج :
.دوب هدروخ  شزغم  هب  دوب و  هدش  در  شرس  تشپ  زا  مه  یکی  دروخ و  شا  هناش  هب  هلولگ  کی  .دوب  هدروخ  هلولگ  ود  ارآ 

ّتیـصو رگید  هلئـسم  .دوب  فلتخم  ربیلاک  ود  زا  هلولگ  ود  هک  دوب  هتفگ  يرهز  ياقآ  هب  هنامرحم  ینوناق ، کـشزپ  هکنیا  رگید  هتکن 
.تسا هدش  پاچ  زرابم  کی  لوفا  باتک  رد  هک  تسا  ییاقب  رفظم  یسایس  همان 

.تسا بلاج  نآ  ناگدنسیون  هتشون  همان و  ّتیصو  حرش  هلب ، س :

دنیایب امـش  شیپ  دنهاوخ  یم  یّلم  ههبج  زا  ام  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  هک  دیوگ  یم  يوفـص  باون  دیهـش  هب  یناشاک  هللا  تیآ  هلب ، ج :
رتکد دارفا  نیا  زا  یکی  دـنراذگ  یم  نایم  رد  وا  اـب  ار  ارآ  مزر  رورت  داهنـشیپ  دـنور و  یم  يوفـص  باون  دیهـش  شیپ  رفن  دـنچ  نیا 

.تسا هتشاد  راک  نیا  رب  يدایز  رارصا  هک  تسا  ییاقب 

هب اهنت  وا  اّما  .تسا  هتـشاد  تلاخد  وا  لـتق  رد  ًامیقتـسم  هدرک و  هداـمآ  ارآ  مزر  نتـشک  يارب  ار  يوفـص  باون  شدوخ  ییاـقب  ینعی 
.تسا تسرد  ًالماک  هتبلا  هک  دنک  یم  هراشا  هاش  تلاخد 

؟ تسیچ ییاقب  رفظم  راکنا  لیلد  س :

یمن یسایس  زرابم  رگید  هتشاد  تلاخد  راک  نیا  رد  هک  دیوگب  شدوخ  رگا  .دنک  روهـشم  یـشکمدآ  هب  ار  شدوخ  دهاوخ  یمن  ج :
نیع ییاـقب  هب  طوبرم  شخب  رد  هک  دوش  یم  بلاـج  ارآ  مزر  لـتق  هراـبرد  وگ  تفگ و  ـالاح  میرذـگب  تسیرورت ، دوـش  یم  دوـش ،

.تسا هدش  لقن  ارجام 

؟ تسین روط  نیا  هتفگ ، ياهزیچ  مه  ناقهد  دمحا  لتق  دروم  رد  ییاقب  س :

هب میزادرپ  یم  نونکا  ییاقب ، هبحاصم  هب  میدرگرب  هرابود  تسا ، بلاج  مه  ناقهد  دمحا  لتق  دروم  رد  ییاقب  ياه  تبحـص  هلب ، ج :
.ناقهد دمحا  لتق  هرابرد  ییاقب  ياه  هتفگ 

؟  هدوب هچ  ناقهد  لتق  نایرج  س :

هتسشن سلجم  رد  نم  زور  کی  .دوش  یم  طبترم  مه  ارآ  مزر  ياتدوک  ناتـساد  هب  هک  دراد  ینالوط  ناتـساد  ناقهد ، لتق  نایرج  ج :
زاـب ار  تکاـپ  نم  .هداد  سلجم  نوریب  زا  رفن  کـی  ار  نآ  هک  تفگ  داد و  نم  تسد  هب  یکچوک  تکاـپ  دـمآ  تمدـخ  شیپ  مدوب ،

« .دیرواین فیرشت  نوریب  سلجم  گرزب  رد  زا  زورما  منک  یم  شهاوخ  : » هتشون هک  تسا  یکچوک  ذغاک  کی  مدید  مدرک 

دنربب ار  ناش  لیبموتا  دنتـسناوت  یم  الکو  مه  عقوم  نآ  رد  .میتشاد  توعد  ناریمـش  ام  زور  نآ  ًاقافتا  يزیچ ، هن  یئاضما و  هن  نیمه ،
راوس اجنآ ، متفر  یعیبط  روط  هب  نم  هناخپاچ ، طایح  يوت 
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.دوب هدوت  بزح  وضع  يرفعج » نسح   » مه شلتاق  مسا  دش ، هتشک  ناقهد  هعقاو  نیا  زا  دعب  زور  دنچ  ناریمش  متفر  مدش  نیشام 

شمدـید و متفر و  نم  .يرفعج  تاقالم  هب  دـیورب  امـش  متـسه ، يرفعج  نسح  ردارب  نم  تفگ : نم و  شیپ  دـمآ  یـسک  زور  کـی 
هک مراد  مه  شهاوـخ  مهد و  عـالطا  امـش  هب  ار  اـهنیا  دـیاب  نم  هک  تسه  یلـصفم  ناـیرج  کـی  تفگ  میدرک ، تبحـص  يرادـقم 
هب داد  تشون و  هحفـص  نیدنچ  دـعب  امـش ، هب  مهد  یم  مسیون و  یم  ار  اهنیا  تفگ : تسیچ ؟ نایرج  متفگ  دـینک ، لوبق  ارم  تلاکو 

هداوناخ اهنیا  دش ، ینادنز  لاس 1325  رد  نادابآ  نارگراک  باصتعا  نایرج  رد  دوب ، مه  يا  هدوت  .دوب  تفن  تکرش  دنمراک  وا  نم ،
دیآ یم  .تشاد  یتبارق  اهنیا  اب  تسین  مرطاخ  شمـسا  نآلا  هک  يراسمیت  کی  دندوب ، یـسانشرس  ًاتبـسن  هداوناخ  ریالم ، زا  دندوب  يا 

هکنیا طرـش  هب  دننک ، تسرد  مه  ار  شراک  نوریب ، شدنروایب  نادنز  زا  هک  دنک  یم  شعناق  دـنک و  یم  تبحـص  وا  اب  نادـنز و  رد 
یصخشم میقتسم  هلیـسو  طابترا  هلیـسو  .دوش  یم  ارآ  مزر  اب  شطابترا  يادتبا  نیا  دنک و  یم  لوبق  مه  وا  دوش ، هاگتـسد  هب  هتـسباو 

یم یئاه  تبحـص  وا  اب  ناقهد  دـمحا  درک و  یفرعم  ار  شدوخ  شمدـید  نم  ینامهیم  کی  يوت  مه  هعفد  کی  هک  هنیـشقن  مانب  دوب 
یهدب ماجنا  هک  ار  يرخآ  تیرومأم  نیا  وت  دنیوگ  یم  نارهت و  هب  شدنهاوخ  یم  هرخالاب  دهد و  یم  ماجنا  تیرومأم  ات  دنچ  دـنک ،

همادا يارب  مـه  هجلاـعم و  يارب  مـه  ناتـسلگنا ، میتـسرف  یم  ار  وـت  تـسا  رــضاح  طـیلب  تروپــساپ و  مـیهد و  یم  يرارف  ار  وـت  اـم 
.دنک یم  لوبق  مه  وا  تالیصحت ،

شبن لاح  ره  هب  مراد ، ار  شا  هتشون  نم  دوب ، هتشون  وا  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا  تسا ، هدوب  ناقهد  دمحا  مه  تارکاذم  نیا  هطـساو 
نآ يوت  .تسین  مدای  مه  هچوک  مسا  هچوک ، يولهپ  مناد  یمن  .تسا  یـشورف  هویم  بآ  کـی  رالاسهپـس  ناـبایخ  ناتـسراهب  ناـبایخ 

کی هک  دـندوب  هداد  شرازگ  هک  دوـب  نیا  مدوـب  هدرک  هماـنزور  رد  نم  هک  یتـالاؤس  زا  یکی  ًاـفداصت  دوـب ، شتآ  هماـنزور  هچوـک 
هرامش تسین  مدای  مدوب ، هتشون  ار  لیبموتا  عوضوم  نیا  دوب ، هدرک  كراپ  لامش  هب  ور  یشورف  هویمبآ  يولج  تهج  فالخ  لیبموتا 

اجنآ زور  نآ  لیبموتا  نیا  هک  مدوب  هتـشون  .درک  هعجارم  دهاش  همانزور  هب  دیاب  هن ، ای  دـهاش  همانزور  وت  مدوب  هتـشون  مه  ار  لیبموتا 
هک هدوب  نیا  شا  هشقن  ینعی  دـنک ، یم  قیبطت  مدـید  نم  داد  ار  اه  یناشن  يرفعج  هک  دـعب  دوب ، تانایرج  زا  شیپ  نیا  درک ؟ یم  هچ 
رد دص  ار  نیا  تفگ  يرفعج  دنک ، رارف  نیـشام و  يوت  درپب  وا  .تیعمج  طسو  دـنزب  دـنک و  نشور  ار  لیبموتا  درک ، رورت  ارم  یتقو 

رگید بلطم  یلو  دشاب  هتفگ  فراعت  يارب  تسا  نکمم  ار  نیا  .دـشاب  وت  نتـشک  دوصقم  دـیاش  هک  مدز  سدـح  نم  مناد  یمن  دـص 
هک تسا  نیا 
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.درک دنهاوخ  تسین  هب  رـس  ارم  دنربب ، رد  مه  ارم  هکنیا  ضرف  هب  اهنیا  منکب  ار  راک  نیا  نم  رگا  هک  دش  نشور  نم  يارب  دـیوگ  یم 
هب موکحم  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  وا  منک ، يرگاشفا  دوش و  زاب  منابز  یتقو  کی  هک  ندنل ، يوت  دـننک  یمن  لو  قباوس  نآ  اب  ارم 
هک دش  نیا  ثعاب  هک  سکنآ  متـسه  یندرم  نم  هک  الاح  دنک ، یم  رکف  دنیب ، یم  گرم  هب  موکحم  ار  شدوخ  هکنیا  تسا و  گرم 

.تشون يرفعج  هک  تسا  یبلاطم  هصالخ  نیا  دنک ، یم  رورت  ار  ناقهد  مرادرب و  نایم  زا  ار  وا  متفیب ، هطرو  نیا  هب  نم 

ارآ مزر  یتقو  ات  هکنیا  نآ  تسه و  مه  رگید  عوضوم  کی  راک ، رـس  دمآ  ارآ  مزر  تشذگ و  هیـضق  نیا  مدرک  ار  شتلاکو  مه  نم 
.دوش یمن  هتشک  هک  تشاد  نانیمطا  يرفعج  نسح  دوب  هدنز 

؟ دوب هدرک  رورت  ار  ارآ  مزر  رومأم  ناشیا  ًالمع  نوچ  دوب ؟ هچ  ارآ  مزر  هب  يرفعج  یمرگتشپ  تلع  س :

.دشن ءارجا  مادعا  مکح  دوب  هدنز  ارآ  مزر  ات  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یبلطم  هتشاد و  ار  نانیمطا  نیا  وا  یلو  هلب ، ج :

؟ دشاب هدش  هتشک  ارآ  مزر  لیامت  اب  مه  ناقهد  تسا  نکمم  ینعی  س :

.تسین دیعب  ج :

.ریت یس  يارجام  هب  میدرگرب  دیقفاوم  رگا  الاح  بوخ ، س :

يارب شالت  هکنیا  نآ  دوش و  هراشا  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  يا  همدـقم  ریت  یـس  ناـیرج  .دـیدنم  هقـالع  نآ  هب  مه  امـش  ًًارهاـظ  هلب ، ج :
مامت اب  اه  یـسیلگنا  رذآ 1330 ، ینعی  ناـمز ، ناـمه  زا  دوش ، یم  عورـش  ریت  یـس  زا  شیپ  هاـم  تفه  زا  قّدـصم ، رتـکد  ینوـگنرس 

.دندوب هنطلسلا  ماوق  ندروآ  قّدصم و  رتکد  ینوگنرس  يارب  شالت  رد  ناشیاهورین 

بلاج هک  دراد  يا  هراشا  یمیظع ، نیدلارخف  رتکد  هتـشون  ناریا ،» رد  یـسارکومد  نارحب   » شزرا اب  هداعلا  قوف  باتک  دروم  نیا  رد 
(1): تسا نینچ  باتک  ترابع  تسا ،

هداد (2)« رنیاز  » هب هنطلسلا  ماوق  صخش  يردنکسا و  سابع  قیرط  زا  ماوق  تین  نسح  دروم  رد  هک  ییاه  نانیمطا  مغر  هب  اه  یسیلگنا 
دیس .دنتشاد  دیدرت  ماوق  دروم  رد  زونه  دوب ، هدش 

صص 366 367. ناریا ، رد  یسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
يراکمه نوتبمل  نلآ  مناخ  اب  تشاد و  ناریا  رد  یسوساج  تیلاّعف  هقباس  دوب و  دروفـسکآ  هاگـشناد  یـسراف  نابز  داتـسا  رنیاز ؛ - 2

دنک و یم  تروشم  نوتبمل  مناخ  اب  هجراخ  ترازو  دننک ، نوگنرس  ار  قّدصم  رتکد  دنریگ  یم  میمصت  اه  یسیلگنا  یتقو  .درک  یم 
حرش هتشون ، قّدصم  رتکد  يزادنارب  دروم  رد  هک  همکچ » تاّیلمع   » رد سواهدوو  .دنتسرفب  ناریا  هب  ار  رنیاز  هک  دنک  یم  هیصوت  وا 

.تسا هدرک  وا  هب  يرایسب  ياهکمک  رنیاز  هک  دهد  یم 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 286 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_278_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11316/AKS BARNAMEH/#content_note_278_2
http://www.ghaemiyeh.com


279 ص :

هدـنز يدایز  تدـم  ًالامتحا  نوچ  دوش ، هتفرگ  وا  زا  دـهعت  یعون  ماوق ، يریزو  تسخن  زا  لبق  هک  درک  یم  هیـصوت  ًاّیوق  نیدـلاءایض 
یتح دنزب و  شرـس  هب  يزیتس  هناگیب  ینامرهق و  رکف  تسا  نکمم  تفرگ ، تسد  هب  ار  تکلمم  روما  مامز  هک  نیمه  دوب و  دـهاوخن 

سیلگنا ترافـس  تهج  نیا  هب  دوـب ، دـهاوخ  تفن  هلأـسم  دروـم  رد  يراـگزاسان  تسایـس  ینعم  هب  نیا  دوـش و  قّدـصم  زا  رتـگرزب 
.دش ماوق  همانرب  زا  عالطا  راتساوخ 

، دوب هب 75 میسقت 25  ساسا  رب  تضهن  هلأسم  لح  لماش  هک  درک  میلست  شیاهتـسایس  تایئزج  يواح  هدش  ءاضما  همان  کی  مه  ماوق 
(1) .سیلگنا مهس  دصرد  ناریا و 75  مهس  دصرد  ینعی 25 

سیلگنا هجراخ  ترازو  هب  هلصافالب  ناشدشرا ، سانشراک  نوتلدیم  دننک و  تفایرد  دنتسناوت  یمن  نیا  زا  رتهب  يدّهعت  اه  یـسیلگنا 
(2) .تسا قّدصم  رتکد  يارب  سرتسد  رد  نیشناج  نیرتهب  ماوق ، هک  داد  عالطا 

دوشب طوبرم  قّدـصم  رتکد  يریگ  هرانک  هب  هک  تسین  يا  هثداح  دوب و  نایرج  رد  شیپ  اـه  تّدـم  زا  ریت  كرادت 30  بیترت  نیا  هب 
هجوت دروم  نیا  رد  هاـش  هب  اـه  یـسیلگنا  روتـسد  هب  تسین  دـب  .تسا  هدوب  مادـقا  تسد  رد  يا  هئطوت  نینچ  شیپ  هاـم  تفه  زا  هکلب 

هب ار  تکلمم  دهد ، یم  ناشن  هدوت  بزح  هب  تبسن  هک  تمیالم  رطاخ  هب  هژیو  هب  قّدصم ، رتکد  هک  دنراد  هدیقع  اه  یسیلگنا  مینک :
یمیمصت نیا  یلو  تسا  يرورض  يو  رییغت  هک  تسا  دقتعم  ناتـسلگنا  یهاشداپ  تلود  نیاربانب ، دهد ، یم  قوس  جرم  جره و  يوس 

.دریگب دیاب  هاش  دوخ  هک  تسا 

قّدـصم و رتـکد  ندرک  نوگنرـس  يارب  لّـصفم  هشقن  لـماش  دـش و  یم  شرازگ  ندـنل  هب  سیلگنا  يوس  زا  هک  ماوـق  ياـه  تیلاّـعف 
.تفرگن تروص  يدایز  راک  یلو  تخیگنارب  ار  يدایز  ياهدیما  دوب ، شدوخ  هنیباک  ياضعا  تروص  هّیهت  نینچمه 

شیپ رذآ  رد 14  اه  تصرف  نیا  زا  یکی  .دـندادن  تسد  زا  تلود  فیعـضت  يارب  ار  یتصرف  چـیه  قّدـصم ، نافلاخم  دوجو ، نیا  اـب 
هب ضارتعا  رد  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد  زور  نیا  رد  .دمآ 

25 ربماون 1951 /   16 ایناتیرب ، هجراخ  ترازو  هب  نوتلدیم  شرازگ  ، ) ص 371 ناریا ، رد  یسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
(. نابآ 1330

هب ایناتیرب  هجراـخ  ترازو  هماـن   ) و نابآ 1330 )  28 ربماون 1951 /   19 ایناتیرب ، هجراـخ  ترازو  هب  نوتلدـیم  شرازگ  ، ) ناـمه - 2
(. 1330 رذآ  13 ربماسد 1951 /   4 نارهت ،
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ار هاگشناد  فارطا  سیلپ  فص  هدرکن و  انتعا  تارهاظت  عنم  رب  ریاد  ینابرهـش  راطخا  هب  نایوجـشناد ، زا  يدادعت  تشادزاب  جارخا و 
هب راک  هک  دـنتخادرپ  هلباقم  هب  شترا  ینابرهـش و  دارفا  زا  يدایز  دادـعت  .دـندرک  یئامیپ  هار  ناتـسراهب  نادـیم  يوس  هب  دنتـسکش و 

جارات و تراغ و  اب  هارمه  تلود  فلاخم  یتسار و  تسد  تارهاظت  کی  زور ، نامه  رد  دـعب  یتاعاس  .دیـشک  يزیرنوخ  تنوشخ و 
مهرب نآ  ربارب  رد  ار  شیاـه  مشچ  سیلپ  هک  تاـشاشتغا  نیا  .دـش  رازگرب  تلود  فلاـخم  يا  هدوت  ياـه  هماـنزور  رتـفد  ندـنازوس 

هدع لماش  روبزم  هورگ  .دنتسه  تلود  نابیتشپ  دندرک  یم  اعدا  هک  دش  یم  يربهر  ییاقب  ناوریپ  زا  یهورگ  بناج  زا  دوب ، هتشاذگ 
نیا رـسارس  رد  .مدش  یم  ریجا  تلود  هیلع  تیلاّعف  يارب  اهدـعب  هک  دـندوب  يرفعج  نابعـش  هلمج  زا  يا  هفرح  ياه  شکوقاچ  زا  يا 

هدنهد ناشن  دانـسا  نیا  .دندوب  نایرج  رد  قّدـصم ، رتکد  ًارهاظ  زین  و  ینابرهـش ، سیئر  روشک و  ریزو  یلالک  رومیت  ریما  اهدادـیور ،
یـس نایرج  تامّدـقم  زا  هتـشذگ  .دـماجنیب  قّدـصم  رتکد  ینوگنرـس  هب  ات  دوب  هتفرگ  تروص  ًالبق  يدایز  ياه  شالت  هک  تسا  نآ 

: منک یم  لقن  ًانیع  هک  هتفگ  یبلاطم  مه  ریت  نایرج 30  هرابرد  دوخ  هبحاصم  رد  ییاقب  ، 1331 ریت

؟ دوب هچ  ریت  یس  تامّدقم  س :

ای دیدج و  ریزو  تسخن  کی  ات  دهدب  افعتسا  ریزو  تسخن  دیاب  نوناق  قباطم  .درک  ادیپ  ّتیمـسر  سلجم  میتشگرب و  هک  ههال  زا  ج :
رد نم  .تسا  هداد  افعتـسا  قّدـصم  رتکد  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  میدوب ، سلجم  رد  زور  کی  .دوش  باـختنا  یلبق ، ریزو  تسخن  دوخ 

نامه هک  نویـسکارف  هسلج  قاتا  فرط  هب  تفر  یم  تشاد  ناگیاش  .تسا  هداد  افعتـسا  قّدصم  دـنتفگ ، هک  مدوب  سلجم  يارـسرس 
ناگیاش نابز  زا  یغورد  هچ  میدش ، تحار  قّدصم  زا  دیوگب  هکنیا  يارب  دینیبب   ) میدـش تحار  تفگ : نتفر  لاح  رد  دوب ، رب  رود و 

( دزاس یم 

.مدینش مدوخ  شوگ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا ،

؟ مهد یم  افعتسا  دادن  ار  گنج  ترازو  هاش  رگا  مور  یم  نم  ًالثم  هک  دندوب  هتفگن  ناشیا  ایآ  س :

سیئر ياقآ  سیئر ، ياقآ  قاتا  يوت  میتفر  ام  .تشون  افعتـسا  کی  دمآ  شیپ  لکـشم  یتقو  و  هاش ، شیپ  دوب  هتفر  قّدصم  ریخن ، ج :
ار گنج  ریزو  تساوخ  یم  قّدـصم  رتکد  ياقآ  نوچ  هک  دوب  هتـشون  ءالع  داد ، ناـشن  ار  سلجم  هب  راـبرد  ریزو  ءـالع ، ياـقآ  هماـن 

.دهدب لیامت  يأر  رگید  ریزو  تسخن  کی  هب  سلجم  رمالا ، بسح  داد و  افعتسا  دندوب ، هدومرفن  لوبق  هاش  دنک و  یفّرعم  شدوخ 
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نویـسکارف زا  هکنیا  اب  نم  .دندوب  هدرک  راضحا  لیامت  يأر  يارب  ار  سلجم  نوچ  دوب ، راد  ینعم  هدننز و  یلیخ  نم ، رظن  هب  همان  نیا 
رفن دنچ  یـس و  ًابیرقت  ام  دـندوب و  رفن  لهچ  اهنآ  یـصوصخ ، هسلجرد  میدـمآ  ام  .میدوب  رکفمه  اما  مدوب  هدـش  جراخ  یّلم  تضهن 

روتـسد نوچ  .دنداد  يأر  ماوق  هب  مه  همه  دنتفرگ و  لیامت  يأر  هنطلـسلا  ماوق  يارب  رفن  نامه 40  زا  اهنآ  .میدشن  رـضاح  ام  میدوب ،
.دوب هاش 

سلجم هب  اه  نتفگ  ازسان  اه و  نتـشون  همان  نآ  دوب و  هاش  بوضغم  تشاد و  ماوق  هک  يا  هقباساب  دش ؟ حرطم  اجک  زا  ماوق  مسا  س :
.ناسسؤم

هرابود دوب ، هدش  هتفرگ  وا  زا  ًالبق  هک  ار  فرـشا  بانج  بقل  هک  داد  روتـسد  هاش  .تسا  هدوب  لیخد  مه  یجراخ  تارکاذم  ًامتح  ج :
.دنادرگرب وا  هب  يریزو  تسخن  نامرف  رد 

هطساو مه  تفن  تکرـش  دسرب و  يریزو  تسخن  هب  هک  هدوب  نیا  لابند  هب  هدرپ  تشپ  رد  لبق ، اهتدم  زا  وا  دنیوگ  یم  هکنیا  ایآ  س :
؟ دراد تحص  تسا  هدش 

.مناد یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  ج :

؟ دیرادن یعالطا  چیه  س :

هراشا نآ  هب  هک  ییاهازـسان  نآ  هب  هجوت  اب  .تسین  يدـیدرت  دوب ، هدـش  مهارف  يا  هنیمز  هکنیا  رد  اـما  مرادـن ، یعـالطا  چـیه  هن ، ج :
.تسا هدوب  ییاهراشف  اب  هارمه  هک  تسادیپ  وا ، هرابود  ندروآ  دیا ، هدرک 

؟ دیتشاد يرکف  هچ  قّدصم  رتکد  ینیشناج  يارب  دیدوب ، هتسشن  يا  هناگادج  قاتا  رد  هسلج  نآ  رد  هک  امش  س :

متفر نم  دـش  رداص  ماوق  هیمالعا  هک  يزور  نامه  رهظ  .دوب  هدـش  رداص  ماوق  ناـمرف  دیـسرن ، قّدـصم  ینیـشناج  هب  ثحب  ًالـصا  ج :
نآ زا  ماوق .) حالطـصا   ) دمآ رگد  یتسایـس  ار  نابیتشک  هک  دـناوخ  یم  ار  هیمالعا  تشاد  لیبموتا  يویدار  اقفر ، زا  یکی  اب  ناریمش ،

هیمالعا نتم  .دوب  مه  شدوخ  يادص  دناوخ و  ار  هیمالعا  .دنزب  مه  هب  ار  همه  ندش و  یلم  عوضوم  ات  هدمآ  ماوق  هک  مدیمهف  هیمالعا 
یتمیق قیقد و  یلیخ  مه  یناجنـسرا  ياهتـشاددای  .دـنتخادنا  یم  مه  ندرگرب  ود  ره  یناجنـسرا ، ای  هتـشون  رهپـس  هلودـلا  خروم  ای  ار 

.منکب هزرابم  منک و  ملع  دق  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  مدید  نم  دش ، هدناوخ  هک  هیمالعا  نآ  .تسا 

؟ دننک لطاب  ار  تفن  ندش  یلم  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  امش  یلصا  نظ  س :

نصحتم سلجم  رد  یگمه  میدوب ، هیشاح  رد  هک  ام  یلم و  تضهن  ناگدنیامن  هلب ، ج :
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.تسا تارهاظت  تسا و  غولش  مه  رهش  يوت  الاح  تسا ، هدوب  ینوناقریغ  لیامت  يأر  نیا  هکنیا  ناونع  هب  .میدش 

؟ دوب شوجدوخ  تارهاظت  س :

.دوب شوجدوخ  ج :

ماـمت دـیوگ  یم  ییاـقب  دوـخ  یلو  هداد  بیترت  ییاـقب  ار  تارهاـظت  هک  تسا  هدرک  اـعدا  ناـیزوتاک  نویاـمه  هک  مـینکن  شوـمارف  )
( تسا هدوب  شوجدوخ  تارهاظت 

اههورگ یضعب  دوب ، هتـسب  اهناکد  یـضعب  بوخ ، منیبب ، ار  رهـش  عضو  هک  سلجم  میایب  هدایپ  مدرک  رکف  نیب 7-8  تعاس  زور  کی 
رفن جنپ  .دننک  یم  تبحص  رگیدمه و  يوت  دنا  هدرک  ار  ناشیاه  هلک  الکو  زا  ات  راهچ  هس ، مدید  سلجم  يوت  مدمآ  .دندوب  هداتسیا 

تبحـص دنراد ، هدنیآ  ریزو  تسخن  هب  عجار  یچیه ، دنتفگ  تسیچ ؟ عوضوم  هک  منیبب  متفر  نم  دننک ، یم  چـپ  چـپ  دـنراد  اجنآ  رد 
وا يارب  هک  هدرک  عمج  ار  رفن  دنچ  یمظعم  رتکد  ياقآ  مدـید  .تسا  یگتخاس  شا  همه  دـننز  یم  هک  یئاهفرح  نیا  الاح  .دـننک  یم 
ات ود  یکی  بوخ  دـنکب ، راـک  شدوخ  يارب  اـت  هدرک  عمج  ار  رفن  دـنچ  ناـگیاش  رتکد  .دوشب  ریزو  تسخن  هکنیا  يارب  دـننکب  راـک 

ضیرم هک  مه  يرهز  ياقآ  نمـض  نیا  رد  .مدـش  یبصع  یلیخ  هداد  تسد  نم  هب  یبیجع  تلاـح  کـی  روط ، نیمه  مه  رگید  هورگ 
رگید دسرب  شکمشک  هب  رگا  عوضوم  نیا  .تسا  یعـضو  نینچ  کی  اقآ ، متفگ : متـسشن و  وا  يولهپ  اجنآ  متفر  نم  .دوب  هدمآ  دوب 
يرهز ياقآ  اب  .دوب  هدـش  جراخ  رود  زا  قدـصم  ًالوصا  .یمظعم  هن  دـنک  تشذـگ  تسا  رـضاح  ناگیاش  هن  نوچ  تسا ، ماـمت  راـک 
یمـسا نم ، یکی  وا  یکی  دنیوگب  دنناوتن  وا  ربارب  رد  اهنیا  هک  میروایب  یمـسا  کی  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک ، تبحص 

هک تضهن  زا  جراخ  نوچ  .درادن  دوجو  يرگید  مسا  چـیه  قدـصم  رتکد  مسا  زا  ریغ  میدـید  میدرک و  رکف  هرخالاب  میدرکن ، ادـیپ 
: تسه همانزور  يوت  هک  دش  هیهت  ینتم  میدرک ، قفاوت  يرهز  اب  اجنامه  دشاب ، تسناوت  یمن  یسک 

.میریذپن يریزو  تسخن  هب  قدصم  رتکد  زج  ار  رگید  سک  چیه  هک  میوش  یم  دهعتم  ناگدننکاضما  ام 

...مدوب هدش  قّدصم  رتکد  فلاخم  دصرددص  هک  دوب  یعقوم  نیا 

دننک یم  اعدا  هدرک و  ملع  نارگید  يورـسخریما و  نایزوتاک و  ار  نیمه  تقو  نآ  .دـنک  یم  ییاقب  هک  تسا  يزاـب  هچ  نیا  دـینیبب ،
!!! درک هیهت  ار  یخیرات  ۀینایب  نیا  ییاقب  اهنت  هک 

هک دراد  فارتعا  شدوخ  تسین ، رتشیب  زاب  هقح  مدآ  کی  ییاقب  ياقآ  هک  دننیبب  دنناوت  یمن 
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يریگولج هیزجت  زا  دناوت  یم  قدـصم  رتکد  مان  اهنت  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  يرهز  اب  میدرکن  ادـیپ  ار  يرگید  صخـش  مان  نوچ 
يریزو تسخن  يارب  یئارآ  ندرک  عمج  ددـصرد  یمظعم  رتـکد  ناـگیاش و  رتـکد  هکنیا  ياـعدا  ًالـصا  هک  تسین  مه  موـلعم  دـنک ،

: دهد یم  همادا  روط  نیا  دعب  ییاقب  میرذگب ، .دشاب  تسرد  .دندوب  ناشدوخ 

شیپ هک  یعـضو  نیا  دـینک ! هجوت  نایاقآ  متفگ : مداتـسیا و  دوب  اـجنآ  هک  یئاـهزیم  نیا  زا  یکی  يور  نییاـپ  متفر  متـشون و  ار  نیا 
رتکد زا  ریغ  هک  منک  یم  داهنشیپ  نم  تهج  نیا  هب  .دروخ  یم  تسکـش  تضهن  ریزو ، تسخن  نییعت  يارب  دتفیب  فالتخا  رگا  هدمآ 

.مدناوخ ار  داهنشیپ  دیریذپن  يریزو  تسخن  يادیدناک  يارب  ار  سک  چیه  قدصم 

شیادرف زا  دندرک و  ءاضما  الکو  همه  نارگید و  دش ، هتـشون  داهنـشیپ  نیا  دماین ، رد  شیادـص  ناگیاش  درک و  ار  لوا  ءاضما  نیمه 
.دنداد تارهاظت  رد  ار  قدصم  ای  گرم  ای  راعش  مه 

؟ درک داهنشیپ  یسک  هچ  ار  راعش  نیا  س :

.دوب مدرم  يوس  زا  نیا  تسین  مدای  ج :

زهجم تلود  مه  مدرم و  مه  دوب ، مدقم  يولع  دبهپـس  یماظن  يرادنامرف  ینابرهـش و  سیئر  ریت ، یـس  بش  ات  دش  تارهاظت  اج  همه 
.دندرک يزاب  راب  نیدنچ  ار  شقن  نیا  نایماظن ، هزین  رس  اب  دندش  یم  هجاوم  مدرم  دننک و  یگداتسیا  هک  دندوب 

؟ درادن تحص  مدادن  يزادناریت  روتسد  نم  دوب  هتفگ  هاش  هکنیا  سپ  س :

، دنتفرگ یمن  نامرف  ریزو  تسخن  زا  هک  يرمرادـناژ  سیئر  ینابرهـش ، سیئر  دوب ، اوق  لک  هدـنامرف  هاش  درادـن ، تحـص  ًاملـسم  ج :
 ... تسا هداد  يزادناریت  روتسد  هاش  هک  تسین  نآ  رد  يدیدرت  دش ، یم  رداص  الاب  زا  روتسد 

همه ءاضما  هب  هدرک و  هیهت  ریت  یـس  بش  همین  رد  مدـقم  يولع  دبهپـس  شتـسود  اب  ییاقب  هک  يا  هیمالعا  نتم  هک  مینک  هجوت  لاـح 
ار ناگدـنیامن  همه  ءاضما  هتـسناوت  يرگید  سک  ًامتح  دوب و  شا  هناـخ  رد  وا  لاـح  ره  هب  دوب ؟ هچ  هدـناسر  یّلم  ههبج  ناگدـنیامن 

: تسا نینچ  هیمالعا  نتم  .دش  شخپ  هدناوخ و  ویدار  زا  راب  نیدنچ  بش  لوط  رد  هیمالعا  نیا  .دنک  عمج 

ریت 1331 بش 30  رد  یّلم  ههبج  ناگدنیامن  هیمالعا 

دنهاوخب ناریا  نانمـشد  دریگ ، یم  ماجنا  نابناجنیا  ياضاقت  هب  انب  هک  ادرف  یمومع  لـیطعت  رد  تسا  نکمم  نوچ  ناریا ! دیـشر  تلم 
زا بانتجا  رهاظت و  عمجت و  نودب  شمارآ  تناتم و  لامک  اب  میراد  اّنمت  دنیامن ، هدافتساءوس  زیزع  نانطومه  یلم  تاساسحا  زاربا  زا 

اب مداصت  هنوگره 
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.دیئامرف تباث  نایناهج  هب  ار  دوخ  یّلم  دشر  یماظتنا  نیرومأم 

لاعتم دنوادخ  هب  لسوت  اب 

نیا رگید  رفن  ناگیاش و 20  رتکد  یبیسح ، سدنهم  يوضر ، سدنهم  راشفا ، نامیرن ، هداز ، يرئاح  یکم ، نیسح  ییاقب ، رفظم  رتکد 
.دندوب هدرک  ءاضما  ار  هیمالعا 

هدع دندش ، ریگرد  سیلپ  نایماظن و  اب  دنداد و  همادا  تدـش  هب  ار  هزرابم  هدرکن و  ییانتعا  هیـصوت  نیا  هب  یبالقنا  مدرم  هناتخبـشوخ 
يزادناریت روتسد  هک  دیوگ  یم  ًاحیرص  ییاقب  هک  تساجنیا  بلاج  هلئـسم  دنروآ ، تسد  هب  يزیمآراختفا  يزوریپ  دنداد و  ناج  يا 

تـسخن درادن و  تیلوئـسم  یـساسا  نوناق  قباطم  هاش  تسا و  هدوب  لوئـسم  ماوق ، هک  دزادـنا  یم  هار  ار  لاجنج  نآ  دـعب  هداد  هاش  ار 
: دیوگ یم  حیرص  اجنیا  شدوخ  .تسا  لوئسم  ریزو 

هللاو متفگ : دوش ؟ یم  هچ  ادرف  تفگ : درک و  نفلت  نم  هب  مدـقم  يولع  دبهپـس  مدوب .  تسود  گنرف  زا  مدـقم  يولع  دبهپـس  اـب  نم 
مه اب  .دبوکب  ار  مایق  دتـسیاب و  ًادـیدش  دـهاوخ  یم  مه  تلود  تفگ : .دـنا  هدرک  مایق  مدرم  دوش ، یم  هچ  هک  دـینادب  رتهب  دـیاب  امش 
مه نایماظن و  مه  هک  مهدـب  هیمالعا  کی  نم  تسا  نکمم  متفگ  دـمآرد ، ناـمیاهفرح  يوت  زا  داهنـشیپ  نیا  میدرک  تبحـص  یلیخ 

یتیعـضو نینچ  کی  هک  متفگ  مدـقم  دبهپـس  هب  میتشادـن ، ًالـصا  ذـغاک  مه  هناخپاچ  رد  ًاـقافتا  مینکب ، تمیـالم  هب  توعد  ار  مدرم 
باتک لام  العا ، ياهذغاک  نآ  زا  داتـسرف  ذغاک  مدقم  دبهپـس  متـسرف ، یم  ذغاک  نم  تفگ  مدقم  دبهپـس  میرادن ، ذـغاک  ام  تسا ،

.تسا یّلم  ههبج  ناگدنیامن  همه  ءاضما  هب  هیمالعا  نتم  .دوب  مه  دنب  دنچ  تمیق ، نارگ  سکول و  ياه 

، هایس ای  دیفس  راولش  دندوب و  هدیشوپ  دیفس  نهاریپ  کی  دندوب ، صخشم  هدوت  بزح  دارفا  درک ، يزاب  شقن  کی  هدوت  بزح  اجنیا 
.دندرک یم  رارف  اهنیا  دش  عورش  يریگرد  هک  نیمه  اه ، یماظن  هب  نداد  شحف  هب  دندرک  یم  کیرحت  ار  مدرم  اه  یماظن  يولج 

هاش اب  ینامز  هچ  زا  ییاقب ، رفظم  مینیبب  الاح  .دزادنا  یم  هار  قّدصم  رتکد  فیعـضت  يارب  اهنت  ریت ، یـس  زا  دـعب  ار  نایرج  نیا  ییاقب 
.تسا هتشاد  سامت 

؟ دیتشاد سامت  هاش  اب  امش  دوخ  نمض  نیا  رد  س :

.متشادن سامت  چیه  هن  ج :

؟ داتسرف امش  لابند  مه  هاش  س :

.ریخ ج :
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؟ دوب یک  هاش  اب  ناتتاقالم  خیرات  س :

مه ارم  مه  هاش  هک  دریگب  ار  شیریزو  تسخن  نامرف  دوب  هتفر  قّدصم  .تسین  مرطاخ  نآلا  ریت ، مکی  یـس و  ای  ریت  زور 30  رصع  ج :
.دوب نیئاپ  مرن و  یلیخ  هاش  عقاوم  روج  نیا  .دوب  هدرک  راضحا 

ریت زا 31  شیپ  ار  وا  هتـشاد ، ییاقب  اب  هک  یکیدزن  نآ  اب  قّدـصم  رتکد  يافعتـسا  زا  سپ  هاش  هک  تسا  دـیدرت  لباق  رایـسب  مه  زاـب  )
!( دشاب هتساوخن 

.ناشیاه هناخ  يوت  دندوب  هتفر  اه  یماظن  اهنابساپ و  رهش و  رب  دندوب  طلسم  مدرم 

 . دوب طابترا  رد  یکریزریز  اهنآ  اب  هک  دوب  یعدم  قّدصم  نوچ  .دندوب  هدروآرد  مد  یلیخ  مه  اه  يا  هدوت 

؟ دوب فده  مه  هاش  دوخ  ای  دوب  حرطم  ماوق  طقف  س :

.ناموت رازه  ما 500  هتخورف  ار  ما  هناخ  نم  تفگ  تشاد ، يداهنشیپ  بزح  يوت  دمآ  ییاقشق  ورسخ  تسین ، مدای  شخیرات  چیه  ج :
هب مه  نآلا  ات  ار  بلطم  نیا  .مدرکن  لوبق  نم  .دورب  ماوق  اـب  مه  هاـش  هدـش  نینچ  هک  ـالاح  مراذـگ .  یم  راـیتخا  رد  هک  تسا  هداـمآ 

.متفگن مه  هاش  دوخ  هب  متفگن  یسک 

؟ دیدرکن لوبق  امش  ارچ  س :

بجع دوب !!(  هدرکن  تضهن  هیلع  یمادـقا  چـیه  هاـش  مه  تقو  نآ  اـت  مدوبن  مه  هاـش  فلاـخم  نم  مدوبن  هاـش  نتفر  رادـفرط  نم  ج :
( بجع

منک تبحـص  نم  هک  ناتـسراهب  نادیم  زا  یتمـسق  کی  ناباتکا و  نابایخ  بزح ، طایح  يوت  دوب  هدش  عمج  تیعمج  هک  منک  ضرع 
تیعمج يوت  زا  هعفدکی  .داد  ءافعتسا  ماوق  دیسر و  هجیتن  هب  تلم  مایق  بوخ  هک  تبحص  هب  مدرک  عورش  بزح و  نکلاب  يوت  مدمآ 

، تسین یمومع  گنیتیم  اجنیا  متفگ : مداد و  توکس  روتـسد  يروف  نم  دورب ، دیاب  هاش  هک  دنداد  راعـش  فلتخم  ياهاج  زا  رفن  دنچ 
شفارطا هک  یئاهنآ  دهدب  راعش  دهاوخب  یسک  رگا  درادن و  تبحص  قح  سک  چیه  .منک  یم  تبحص  مراد  نم  تسا و  بزح  اجنیا 

نوناـق قباـطم  مدروخ  مسق  امـش  یگدـنیامن  هب  نم  متفگ  ینارنخـس  نیح  هصـالخ  دـننک  نوریب  دـننزب و  ار  وا  دـنراد  هفیظو  دنتـسه 
متفگ هاش  اب  تاقالم  رد  مه  دـعب  درک  خـی  یبیجع  روط  هب  سلجم  هعفد  کی  متفگ  ار  هلمج  نیا  یتقو  تنطلـس  ظفح  يارب  یـساسا 

.دورب ناریا  زا  دیاب  فرشا 

؟ دش یم  فیعض  وا  تیعقوم  هک  تسا  یتقو  ینعی  عقاوم  روج  نیا  س :
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هتـشک ارآ  مزر  یتقو  دوب و  هدـمآ  نآ  مغر  یلع  قّدـصم  دوب و  هدروخ  تسکـش  ماوق  يریز  تسخن و  هشقن  هک  یتـقو  نیمه  هلب  ج :
.دوب میلست  عقاوم  بوخ  دش  یم  گنت  نم  يارب  شلد  هاش  دوز  هب  دوز  عقاوم  روجنیا  دوب  هدش 

؟ درکن يریزو  تسخن  داهنشیپ  امش  هب  هاش  س :

.ریخ عقوم  نآ  رد  ج :

؟ دوب یک  درک  اهنشیپ  امش  هب  هک  يراب  نیلوا  س :

.رویرهش لوا  ای  دادرم  رخآ  راب  نیلوا  ج :

؟  ریت زا 30  دعب  هام  کی  ًابیرقت  س :

هراچیب مدوب ، قیقحت  نویـسیمک  مدوب ، سلجم  مدوب ، همانزور  مدوب ، بزح  متـشاد ، نامز  نآ  رد  يداـیز  ياـه  يراـتفرگ  نم  هلب  ج :
هب دندرب  ار  نم  درک و  ما  هنیاعم  .مدوب  امغا  لاح  رد  نم  .دـندوب  هدروآ  ار  روناضر  رتکد  ياقآ  بش  هصالخ ، .مدوب  شوخان  مدـش و 
زا یعقوم  نینچ  رد  .منیشنب  یلدنـص  رانک  تعاس  مین  نیئاپ  میایب  تخت  زا  هک  مدوب  هتفرگ  هزاجا  .تسین  مدای  نآ  خیرات  .ناتـسرامیب 

قمر ًالـصا  هک  تسه  مدای  نوچ  .دابآدعـس  خاک  متفر  اصع  اب  دنتفرگ و  ار  مغلب  ریز  دنداتـسرف و  لیبموتا  .دـندرک  راضحا  ارم  رابرد 
يرادقم ترـضحیلعا ، تمدـخ  متفر  بیترت  نیا  هب  .الاب  دـندرب  ارم  دـنتفرگ  ار  ملغب  ریز  روط  نیمه  متـشادن و  ار  اه  هلپ  زا  نتفر  الاب 
تیلوئسم لوبق  دیایب  هک  تسین  وت  زا  رتهب  یسک  مدرک  رکف  نم  دوشب  حالـصا  عاضوا  هکنیا  يارب  تفگ  هاش  سپـس  یـسرپ و  لاوحا 

مشاب و ناتـسرامیب  رد  ردـقچ  هک  تسین  مولعم  تسا و  روجنیا  معـضو  نالا  نم  نابرق ، متفگ  نم  ریت ) یـس  زا  دـعب  هام  کی   ) .دـنکب
.مرادن تیلوئسم  لوبق  يارب  یتیعقوم  چیه 

.مدرک یم  لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  ًامتح  متشاد  قّدصم  هب  تبسن  هک  یلاح  نآ  اب  مدوبن  ضیرم  رگا 

تارایتخا نتفرگ  قّدصم و  ندوب  ریزو  تسخن  ریت و  یس  زا  دعب  هام  کی  تسرد  .تسا  بیجع  یلیخ  هاش  اب  امش  تاقالم  نامز  س :
؟  سلجم زا 

.دوب عقوم  نامه  یلو  تسین  مرطاخ  هن ، ای  دوب  هتفرگ  تسین  مدای  ار  تارایتخا  زونه  هن ! ج :

؟ دش یم  یلمع  هنوگچ  راک  نیا  دیدوب ، هدرک  تقفاوم  امش  رگا  داد ؟ یم  ار  راک  نیا  بیترت  روج  هچ  هاش  س :

دعب .داد  ار  داهنشیپ  نیا  طقف  هاش  .دنکب  يراک  هچ  دهاوخ  یم  هک  مدرکن  تبحـص  هاش  اب  نم  .دندرک  یم  طقاس  ار  قّدصم  دبال  ج :
نآ رد  .مدرک  هعلاطم  عوضوم  نیا  هرابرد  اهبش  مدمآ و 
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هعجاف یتسکـش  .مدروخ  یم  تسکـش  ًامتح  مدمآ  یم  قّدصم  ياج  هب  نم  رگا  هک  مدـید  تاناکما ، طیارـش و  نآ  رد  اوه و  لاح و 
یعناـم رگید  يدـش  بوخ  هک  ـالاح  بوخ ، تفگ : تساوخ و  ارم  ًاددـجم  هاـش  دـش ، رتـهب  ملاـح  یتـقو  نیا ، زا  دـعب  هاـم  ود  .زیمآ 

...تسین

.درک حرطم  ار  يریزو  تسخن  داهنشیپ  هبترم  ود  ینعی  س :

(1) ...مناوت یمن  طیارش  نیا  رد  متفگ : متساوخ و  رذع  مدوب  هدرک  هک  ییاهباسح  رطاخ  هب  نم  ج :

رد هک  یبلاج  هلئسم  زاب  دراذگ ! یم  نایم  رد  وا  اب  ار  يداهنشیپ  نینچ  هک  هتـشاد  ینانیمطا  هچ  وا  هب  هاش  نامز  نآ  رد  هک  دینیبب  الاح 
 ! دندرک یم  يراک  کی  دبال  دیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  نایم  نیا 

هب سلجم  سیئر  : » دسیون یم  دنا  هتشاد  قدصم  ینوگنرس  يارب  هک  يا  هشقن  ةرابرد  اه  یـسیلگنا  نابز  زا  یمیظع ، نیدلارخف  رتکد 
هک نارهت  هعمج  ماما  .دوش  نوگنرـس  قّدصم  ات  مینک  مادختـسا  ار  شابوا  اه و  شکوقاچ  هکنیا  يارب  دـیهدب  لوپ  هک  دـیوگ  یم  ام 

، قّدصم رتکد  ینوگنرـس  يارب  میناوتب  ات  دیهدب  لوپ  ام  هب  هک  دنک  یم  هعجارم  اه  یـسیلگنا  هب  نامز  نامه  رد  هدوب ، سلجم  سیئر 
(2) «. مینک ریجا  ار  اه  شکوقاچ 

هنیمز یـسررب و  فلتخم ، تاهج  زا  شیپ  اههام  زا  رودزم ، ياه  شکوقاـچ  تسد  هب  قّدـصم  رتکد  ینوگنرـس  هشقن  بیترت ، نیا  هب 
.دوب هدش  يزاس 

.دنتسشن یمن  راکیب  مه  هاش  رابرد و  ًاملسم  هدرک ، یم  ییاهراک  کی  هاش  دبال  س :

.دراد دوجو  راک  نیا  يارب  ییاه  هویش  هچ  هک  هتسناد  یم  هدوب و  دراو  وا  .دیوگ  یم  غورد  .دیوگ  یمن  تسار  ار  اهنیا  هک  ییاقب  ج :
.میدرک رورم  لبق  تبحـص  رد  ماوق ، ندروآ  راک  يور  قّدـصم و  يزادـنارب  روظنم  هب  رذآ  زور 14  رد  ار  وا  ياه  شکوقاـچ  شقن 

یم اعدا  شفرط ، یب  رهاظ  هب  عضوم  مغر  هب  سلجم ، سیئر  تمکح ، رخاف  رادرـس  .دـنراد  دوجو  هراب  نیا  رد  مه  يرتاـیوگ  دانـسا 
یتح .دوب  دـقتعم  يزیرنوخ  يرادـقم  موزل  هب  یتح  وا  .تسا  هتخاس  مهارف  سلجم  رد  ار  ناراگن  همانزور  نصحت  تاـبجوم  هک  درک 

.داد قّدصم  ندرک  طقاس  يارب  ار  شکمدآ  رفن  دص  دنچ  ندرک  ریجا  داهنشیپ 

 @@@ يارب شیاه  هشقن  هک  هعمج  ماما  صوصخ  هب  قّدصم ، زوت  هنیک  نانمشد  همه  نیا  اب 

صص 278300. یعولط ، دومحم  میظنن : هیهت و  ینامرک ، ییاقب  رفظم  رتکد  تارطاخ  يدروجال ، بیبح  - 1
؛ نوسکج شرازگ   ) و ربماتپس 1951 )  8 نمیاپ ، شرازگ  . ) صص 361 و 391 ناریا ، رد  یـسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 2

(. شابوا ندرک  ریجا  روظنم  هب  لوپ  نتفرگ  يارب  نارهت  هعمج  ماما  تساوخرد 
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يارب يا  هلیـسو  ره  زا  ات  دوب  هدامآ  قّدـصم ، هیلع  یناـملراپ  تیلاـعف  دـیدشت  رب  هوـالع  دوب و  هدروخ  تسکـش  ماوق  يریزو  تسخن 
: دهد یم  شرازگ   (1)، لاف ماس  .تشاد  رارق  تالکشم  زا  یهوبنا  ربارب  رد  مه  قّدصم  دنک ، هدافتسا  وا  ینوگنرس 

.دنک لکشتم  تلوددض ، هب  ار  شابوا  زا  ییاه  هتسد  ات  دنهاوخ  یم  لوپ  يرادقم  ام  زا  هعمج ، ماما  صوصخ  هب  نافلاخم ،

اب اهنیا  دـسیون : یم  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  هب  تمکح ، رخاف  رادرـس  هعمج و  ماما  يوس  زا  لوپ  تساوخرد  لاـبند  هب  سیلگنا  ریفس 
...دنهاوخ یم  لوپ  ام  زا  يراک  نینچ  کی  يارب  دنراد  هک  یتورث  همه 

.دننک یم  تبحص  ناشدوخ  نارکون  ةرابرد  دنراد  راگنا  .تسا  زیمآریقحت  ردقچ  يریگ  عضوم  نینچ 

ریت یـس  رد  ار  شدرکلمع  و  ارآ ، مزر  لتق  رد  هاش  اب  ار  شتکرـش  هاش ، اب  ییاقب  کـیدزن  رایـسب  طـباور  هچخیراـت  اـم  بیترت  نیا  هب 
تب ياهاعدا  اب  دـح  هچ  اـت  تیعقاو  هک  مینیب  یم  میدـید و  وا  دوخ  ياـه  هتفگ  يور  زا  مهنآ  نآ ، زا  سپ  نآ و  ناـیرج  رد  1331 و 

.دراد راکشآ  داضت  ریت ، یس  زا  سپ  یتح  وا ، اب  یکلم  لیلخ  يراکمه  هئربت  يارب  وا  زا  عافد  رد  نازاس 

؟ هتفر هدمآ و  عطقم  کی  رد  هک  یتیصخش  ای  مینادب  يرکف  نایرج  کی  ار  ییاقب  ام  س :

.دنک یم  قدص  بلطم  ود  ره  ییاقب ، دروم  رد  نم  رظن  هب  ج :

تـسخن هک  شفدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوب  بلط  هاج  يوجارجام  کـی  ییاـقب  .تسا  يروآ  تریح  ةدـیدپ  دوخ ، عون  رد  وا  هتبلا 
نیب زا  يارب  درک ، یم  داجیا  شفده  وا و  هار  رس  رب  یعنام  یسک  رگا  دوب و  یتیانج  هسیـسد و  ره  ماجنا  هب  رـضاح  دوب  ناریا  يریزو 

یتیانج ره  هب  دوب  رـضاح  هک  میدید  قّدصم  رتکد  سوط و  راشفا  ارآ ، مزر  دروم  رد  هک  روط  نامه  .تشاد  لماک  یگدامآ  وا  ندرب 
.دنکب يراکمه  مه  ناطیش  اب  دنزب و  تسد 

نارکون زا  هک  یناسک  اب  .تشاد  یتسود  همه  اب  وا  .دـنکب  يراـکمه  یگتـسباو  هنوگره  اـب  یـسک و  ره  اـب  هک  درک  یم  شـشوک  وا 
رخآ ات  تفرگ و  یم  لوپ  ایـس  نامزاس  زا  درک ، يراکمه  اتدوک  رد  يدـهاز  اـب  تشاد ، یتسود  ریژه  لـثم  دـندوب  سیلگنا  میقتـسم 

بالقنا و زا  لبق  نارود  دادرم و  زا 28  دعب  نارود  رد  درک ، يراکمه  كاواس  اب  كاواس ، لیکشت  زا  سپ  .تشاد  هطبار  نآ  اب  رمع 

ریت 1331.  22 هیئوژ /   13 لاف ، همانزور  - 1
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اب دنناسرب  لتق  هب  ار  ماما  دنتـساوخ  یم  هک  دـیا  هدـناوخ  ًامتح  ار  نایمـشاه  مالـسالا  تجح  يرگاشفا  نآ  لاـس 42  رد  صوصخ  هب 
اب شطابترا  ةرابرد  وا  .دـسرب  ماـقم  هب  هکنآ  يارب  دز  یم  تسد  يراـک  ره  هب  ینعی  .تشاد  يراـکمه  مه  كاواـس  يرادـمتعیرش و 
زاب هک  تسین  دب  هراب  نیا  رد  .يرگید  لکـش  هب  یهتنم  .تسا  هتفگ  یکلم  دمحا  هک  دیوگ  یم  ار  يزیچ  نامه  ًابیرقت  اه ، یئاکیرمآ 

.مینک دانتسا  وا  دوخ  ياه  هتفگ  هب 

اهنیا .میدز  يا  هّقح  هچ  دندزدن ، ّتینما  ياروش  يارب  میدوب  هدرب  هک  ار  نادـس  هناخ  دانـسا  ادابم  هکنآ  يارب  میتفر  هک  اکیرمآ  هب  ام 
دعب دوبن ، نامیاهنادـمچ  رد  یلو  یگدـنیامن ، تئیه  دارفا  زا  کی  ره  تسد  میداد  میدرک و  یفخم  میتشاذـگ و  ییاه  هبعج  يوت  ار 

هتـسباو اقآ  نیا  دش ، شیادیپ  رهود »  » ياقآ هک  میدید  اجنآ  رد  دعب  دـماین و  دـناب  يور  نم  نادـمچ  هاگدورف ، رد  اجنآ  میتفر  ام  هک 
.دش لح  نادمچ  عوضوم  بیترت  نیا  هب  دوب و  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافس  یتلایا 

؟ تسیک رهود  ياقآ  س :

نوچ میـشاب  هتـشاد  سامت  اهنآ  اب  ام  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  یّلم  ههبج  ینعی  میتشاد .  سامت  رگید  یئاکیرمآ  دـنچ  رهود و  اب  ام  ج :
.متـشاد ار  یئانـشآ  نیا  نم  .شمدوب  هدـید  هعفد  دـنچ  میتشاد .  یتاسلج  .دـندوب  هارمه  تفن  ندـش  یّلم  هب  عجار  یلیخ  اـهیئاکیرمآ 

امـش نم  هناخ  دنیآ  یم  اهیئاکیرمآ  نیا  زا  اتدنچ  رـصع  زورما  تفگ : یمطاف  ياقآ  رـصع  زور  کی  .دوب  ارآ  مزر  تموکح  زا  شیپ 
رتکد لزنم  میتفر  دیوگ ] یم  یکلم  دمحا  هک  تسا  ییاهزیچ  نیمه  تسرد   ] یّلم ههبج  زا  ات  دنچ  نم و  هتبلا  .دـیروایب  فیرـشت  مه 
ندمآ تبحص  و  رگید ، رفن  ود  یکی  دوب و  رهود  ياقآ  اجنآ ، میتفر  .رت  شیپ  یلیخ  نامز  تسا  رت  شیپ  نامز  لام  نیا  هتبلا  .یمطاف 

سلجم رد  شیادرف  مدش و  ینابصع  شرخآ  هصالخ  .درک  عافد  رهود  .ارآ  مزر  يارب  غیلبت  هب  درک  عورش  رهود  ياقآ  .دش  ارآ  مزر 
دوشب روتاتکید  دیایب  دهاوخ  یم  هک  ارآ  مزر  ندمآ  يارب  اکیرمآ  ترافس  یتلایا  هتسباو  تبـسانم  هچ  هب  متفگ  متفر و  نوبیرت  تشپ 

.دوب هدماین  راک  رس  ارآ  مزر  زونه  .تسا  لاس 1329  لام  هعقاو  نیا  .تفر  ناریا  زا  رهود  ياقآ  شیادرف  سپ  دنک ؟ یم  تیلاعف 

اب یّلم  ههبج  وضع  ات  دـنچ  ام و  هک  دـیوگ  یم  ار  اه  هتکن  نیا  وا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  بلاج  هزات و  زیچ  دـینکب ! هظحـالم  ـالاح 
زا یکی  مان  دـعب  و  دوب ؟ اجک  رد  تاسلج  نیا  دـیوگ  یمن  وا  میتشاد و  مه  یتاسلج  میتفرگ و  یم  سامت  اه  ییاکیرمآ  اب  تیرومأـم 
هک یّلم  ههبج  یـسایس  یتاغیلبت و  نویـسیمک  هک  دـهد  یم  حرـش  ًاـنیع  یکلم  دـمحا  رگید  ار  شا  هیقب  دـیوگ  یم  ار  اـه  ییاـکیرمآ 

دمحا دوخ  یمطاف و  رتکد  دازآ و  ریدقلادبع  یکم و  هداز ، يرئاح  ییاقب ، زا  هدوب  ترابع  شدارفا 
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شتآ و همانزور  ریدم  یفارـشا  ریما  للجم  لزنم  رد  نایم  رد  هتفه  کی  راب ، کی  يا  هتفه  هلب  .دـندرک  یم  تاقالم  اهاجک  رد  یکلم 
ناگدننک تکرـش  زا  کی  چـیه  یکلم ، دـمحا  یقالیی  لزنم  رد  مه  رخآ  هسلج  اه و  ییاکیرمآ  زا  یکی  لزنم  رد  راب  ره  هتفه  دـنچ 

.دنا هدرکن  بیذکت  ار  یکلم  دمحا  هتشون  مه ، ییاقب  دوخ  یتح 

تارطاخ راتـساریو  تسا  تسردان  تفر  ناریا  زا  هدرک  تبحـص  وا  هرابرد  سلجم  رد  وا  هک  يزور  يادرف  رهود »  » دـیوگ یم  هکنیا 
: تسا هتشون  رهود »  » هرابرد هحفص 229  سیونریز  رد  نم 

، دش جراخ  ناریا  زا  تلوزور  تیمرک  دورو  یپ  رد  هام 1332  ریت  رد  هک  دوب  ناریا  رد  اکیرمآ  یتاعالطا  هتسجرب  نیرومأم  زا  رهود 
نمجنا سأر  رد  اهتدــم  سپــس  تـفرگ و  هدــهع  هـب  ار  اـکیرمآ  يادــص  هناـیمرواخ  شخب  تساـیر  ناریا  زا  جورخ  زا  سپ  رهود 

.تشاد رارق  اقیرفآ  ایسآ و  للم  نارادفرط 

يدانسا ًالوا  .تسا  دانسا  زا  یشخب  اهنت  تسا  هدش  رشتنم  ناتسلگنا  اکیرمآ و  رد  هک  يدانسا  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  مه  ار  نیا 
دانسا میراد  یـسوساج  هنال  دانـسا  نامه  رد  هک  مه  يدنـس  ات  ود  نآ  تسا  هجراخ  ترازو  دانـسا  تسا  هدش  رـشتنم  اکیرمآ  رد  هک 

یسوساج نامزاس  ( 6 يا ، ما ،  ) دانـسا ناتـسلگنا ، رد  روطنیمه  هدـشن و  رـشتنم  ایـس  دانـسا  .تسین  ایـس  دانـسا  تسا ، هجراخ  ترازو 
هک هدرکن  رشتنم  ناتـسلگنا  لاح  هب  ات  .دنک  یم  رـشتنم  ار  یـساسا  ياهزیچ  مک  یلیخ  ناتـسلگنا  .تسا  هدشن  رـشتنم  ایناتیرب  یجراخ 

چیه رد  یلو  درب ، یم  مان  نورت »  » مان هب  وا  زا  سواـهدوو  هدوب ، وضع  ( 6 يا ، ما ،  ) يوت هک  تسا  هدوب  شمیقتـسم  رکون  ملع  هللادسا 
.تسین يربخ  نایرج  نیا  زا  هدش  رشتنم  دانسا  زا  کی 

دانسا بیترت ، نیا  هب  .دننک  یمن  شاف  دنا  هدوب  یسایس  ّمهم  ياه  هرهم  هک  ار  یلـصا  رـصانع  تقو  چیه  یـسوساج  ياه  نامزاس  نیا 
« ایـس  » زا رفن  کی  هک  دیوگ  یم  شیوگتفگ  نایاپ  رد  ییاقب  دوخ  طقف  هدوب و  هچ  طابترا ، هیقب  مینادب  هک  تسا  هدـشن  رـشتنم  ایـس » »

نیا هب  .میدرک  تاقالم  اجنآ  رد  میتفر و  مینک و  تاقالم  مهاب  اج  نالف  رد  میتشاذـگ  رارق  دـنک و  تاـقالم  وا  اـب  نارهت  رد  هتـساوخ 
نیا زا  يدایز  رایسب  طابترا  دنا ، هتـشادن  طابترا  ناگناگیب  اب  اهنیا  مادک  چیه  هک  نایزوتاک  نویامه  هتفگ  فالخرب  هک  تسا  بیترت 

.دنا هتشاد  فرط  نآ  فرط و 

لاس 56، مه  دـعب  ات 43 و  ياه 39  لاس  دودـح  دادرم و  زا 28 دـعب  شدرکلمع  ًالثم  تسه ؟ مه  يرگید  بلطم  ییاقب  هراـبرد  س :
هدش ریگتسد  همکاحم و  مه  رابود  اهلاس  نیا  رد  ییاقب 
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.دوشب يا  هراشا  وا  يریگتسد  نیمه  هب  تسین  دب  الاح 

هدوب و يدـهاز  اب  شرظن  فالتخا  هجیتن  رد  نادـهاز  هب  شدـیعبت  دـش ، همکاحم  تشادزاب و  مه  راب  کی  دـش ، دـیعبت  راـب  کـی  ج :
لیاسو ریاس  هویم و  تشوگ ، شیارب  امیپاوه  اب  هتفه  ره  راـبرد  يوس  زا  دـیعبت  ناـمز  ناـمه  رد  یلو  دوب  هدرک  دـیعبت  ار  وا  يدـهاز 

ار يدـهاز  وا  .تسا  هدـش  رما  نیا  هب  يا  هراشا  مه  زرابم  کی  لوفا  باتک  رد  یـسوساج و  هنال  دانـسا  رد  .دـش  یم  هداتـسرف  یهافر 
ود وا  هب  هلمج  زا  .درک  یم  وا  هب  یئاهداهنشیپ  وا  ندرک  مار  يارب  يدهاز  دوشب و  ریزو  تسخن  تساوخ  یم  شدوخ  هتشادن و  لوبق 
وت هب  یهاوخب  وت  هک  یئاج  ره  زا  سلجم  هدنیامن  ات 16  یشاب 12  تکاس  هک  یطرش  هب  تفگ  وا  هب  هکنیا  یکی  هدرک  داهنـشیپ  روج 

کی اـب  ناتـسزوخ  هب  ورب  دـیوگ  یم  وا  هب  هک  دوـب  نیا  مّود  داهنـشیپ  .دـشاب  هک  یئاـج  ره  رد  یهاوـخ  یم  هک  یـسک  ره  میهد  یم 
هک اجک  ره  زا  هدـنیامن  مه  ات  دـنچ  تاناکما و  ردـق  نیا  شاـب و  اـجنآ  رادناتـسا  یناـموت و  نویلیم  دـنچ  داـیز  رایـسب  رایـسب  هجدوب 

.نادهاز هب  دننک  یم  دیعبت  ار  وا  دعب  .دوش  یمن  رضاح  ییاقب  .ینکن  یتبحص  چیه  تاباختنا  تقو  ات  هک  یطرـش  هب  .وت  لام  یهاوخب 
نادـهاز رد  دـننادرگ و  یمرب  ار  وا  دـعب  تسا و  هدوب  ینادـنز  اجنآ  رد  شناتـسود  اب  هک  يا  هریزج  کی  هب  دنتـسرف  یم  ار  وا  شلوا 

.درک یم  یگدنز  اجنآ  رد  هک  دنریگ  یم  وا  يارب  يا  هناخ 

مهس % 40  ) دوب اهیسیلگنا  تسد  رد  نآ  ماهس  هک 56 % مویسرسنک  دادرارق  اب  وا  ًارهاظ  تسا ؟ يدهاز  اب  تفلاخم  طقف  نآ  تلع  س :
هدرک تفلاخم  ًانلع  دوب ) یسیلگنا  تفن  تکرش  نامه  مه  نآ  هدمع  رادماهـس  هک  لِش  یناپمک  مهـس  سیلگنا و 16 % تفن  تکرش 

.دوب

.دوب اهیسیلگنا  تسد  اهنیا  همه  تفن و  هرادا  نادنمراک و  مامت  .تشاد  مویسرسنک  رد  هدننک  نییعت  شقن  سیلگنا ، تفن  تکرـش  ج :
.درک تفلاخم  مویسرسنک  اب  تلع  نیمه  هب 

ماجنا رد  هک  ار  قّدصم  رتکد  نیفلاخم  ات  درک  یم  شالت  دوب ، هدـشن  تیبثت  شعـضو  زونه  دادرم ، زا 28  سپ  هلصافالب  هک  يدهاز 
هدرک شرافـس  وا  هب  اهیـسیلگنا  هک  روط  نامه  تشاد  یعـس  هژیو  هب  .درادـهگن  دـیعو  هدـعو و  اب  دـندوب  هدرک  کمک  وا  هب  اـتدوک 

« اهیزان  » اب يراکمه  ماهتا  هب  سیلگنا  شترا  يوس  زا  هک  یناشاک  هللا  تیآ  اـب  تشاد  لاس 1322  زا  هک  يا  هقباس  اب  ار  دوخ  دـندوب ،
زا سپ  زور  ینعی 3  دادرم ، زور 31  رد  هک  مه  يرادید  .دریگب  دوخ  هب  یـسیلگنادض  هرهچ  هدرک و  گنهامه  دوب ، هدـش  تشادزاب 

نیا نایرج  .تسا  ّتیعقاو  نیا  هاوگ  داد ، رادـید  نیا  رد  هک  ینیغورد  ياـه  هدـعو  تشاد و  نارگید  یناـشاک و  هللا  تیآ  اـب  اـتدوک 
.ما هداد  حرش  ًالبق  دهاش ، همانزور  زا  لقن  هب  نم  ار  رادید 
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یطابترا ییاکیرمآ ، ياتدوک  کی  مه  اتدوک  دوب و  اتدوک  تلود  نیلّوا  نوچ  يدـهاز ، هک  درک  حرطم  ار  لیلحت  نیا  ناوت  یمن  س :
لاجر هک  يدـهاز  نوچ  .تشادـن  یگتـسباو  نانآ  هب  هکلب  دوب  اه  یـسیلگنا  فلاـخم  يدـهاز  هک  نیا  هن  تشادـن ؟ اـه  یـسیلگنا  اـب 

.دوب یشترا  کی  لّوا  هجرد  رد  دوبن ، یسایس 

ادـتبا .دـندرک  یفّرعم  اـه  ییاـکیرمآ  هب  اـه  یـسیلگنا  ار  وا  ًـالوصا  دوب و  اـه  یـسیلگنا  هب  قلطم  هتـسباو  لّوا ، هجرد  رد  يدـهاز  ج :
.دنتفریذپ اه  یسیلگنا  نانیمطا  ساسا  رب  دعب  اّما  دنتشاد  دیدرت  یمک  اه  ییاکیرمآ 

کیتکات اب  نانچمه  اه  یسیلگنا  رگید ، يوس  زا  دنک  یم  دیئأت  ار  هتفگ  نیا  ناریا ، رد  یـسارکومد  نارحب  باتک  زا  ریز  ربتعم  دانـسا 
ار تردق  ًالامتحا  اه  تسینومک  دنامب ، راک  رس  رب  قّدصم  رگا  هک  .دنداد  یم  همادا  اکیرمآ  نتـشاذگ  ریثأت  تحت  هب  دوخ  رثؤم  ياه 

ناریا عاضوا  یناهگان  رییغت  زیگنا  ساره  ییوگ  شیپ  هب  ًاعقاو  ییوگ  هک  دـندرک  یم  راـتفر  يروط  اـهنآ  .تفرگ  دـنهاوخ  تسد  رد 
(1) .دنراد داقتعا  دندرک  یم  رارکت  بترم  هک 

هجیتن نیا  هب  شیپ  زا  شیب  دننک و  لیمحت  قّدصم  هب  ار  ناشطیارـش  هک  دـندوبن  یعـضو  رد  اه  یـسیلگنا  ریت ، زا 30  سپ  نارود  رد 
ولج دناوت  یم  هک  تسا  یمادقا  اهنت  تشون : نوتلدیم  هکنانچ  ای  تسا  وا  طوقس  هلیسو  نیرترثؤم  یماظن ، ياتدوک  کی  هک  دندیسر 

(2) .دریگب ار  مسینومک 

.دندوب رادروخرب  یلدمه  زا  مک  تسد  دروم  نیا  رد  یسیلگنا  تاماقم  رگید  نوتلدیم و 

ياه هیداحتا  نالاعف  زا  یکی  ناویکریما  هام 1330  ریت  رد  .درک  لابند  وا  يرادمامز  لئاوا  زا  ناوت  یم  ار  قّدـصم  هیلع  اتدوک  ياپدر 
.درک اـه  یـسیلگنا  میدـقت  اـتدوک  هلیـسو  هب  قّدـصم  يراـنکرب  صوصخ  رد  یلـصفم  حرط  هک  دوب  یناریا  درف  نیتـسخن  يرگراـک 

 ... دوب يدهاز  رگشلرس  درک  داهنشیپ  یحرط  نینچ  يارجا  يارب  وا  هک  يرسفا  نیتسخن 

نافلاخم هب  رخاوا 1330  رد  داد و  افعتـسا  روشک  ترازو  زا  تسخن  هک  دوب  يدـهاز  اتدوک  يربهر  يارب  ادـیدناک  نیرت  شخبدـیما 
هک یتروص  رد  هک  دندرک  یم  یقلت  ینیـشناج  ناونع  هب  ار  يدهاز  اه  یـسیلگنا  ماوق ، ماجرفان  يریزو  تسخن  زا  لبق  یتح  .تسویپ 

(3) .دننک داهنشیپ  ار  وا  دورن ، ماوق  يریزو  تسخن  راب  ریز  هاش 

Fo – 371 Epq 8602 توا 1952 .  14 لاف ، همانزور  - 1
Fo – 371 Epq 1602 توا 1952 . رکواب ، هب  نوتلدیم  - 2

(. یسیلگنا نتم  ، ) ص 116 همکچ ، تایلمع  سواهدوو ، - 3
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ییاقب و یکم ، لیبق : زا  یّلم ، ههبج  یـضاران  رـصانع  بلغا  اب  وا  دوب  هتفای  شیازفا  يدایز  دح  ات  يدهاز  تیعقوم  زادنا  مشچ  نونکا 
(1) .دندرک یم  وگ  تفگ و  وا  اب  قّدصم  زا  دوخ  يدونشخان  هرابرد  تاقوا  رتشیب  نانآ  دوب و  کیدزن  سامت  رد  هداز  يرئاح 

هنیباک بیکرت  رد  رظن » راهظا  قح   » داهنـشیپ اب  ار  هللا  تیآ  تقفاوم  درک  یم  اعدا  تشاد و  کـیدزن  طاـبترا  یناـشاک  اـب  نینچمه  وا 
(2) .تسا هدرک  بلج  شا 

نارحب ینعی  باـتک ، نیمه  رد  تـسا ، هدـمآ  هدـش ، هراـشا  كرادـم  زین  ناریا و  رد  یـسارکومد  نارحب  باـتک  رد  دانـسا  نـیا  ماـمت 
: تسا هدمآ  هحفص 406  ناریا ، رد  یسارکومد 

اهیـسیلگنا هک  دوب  هتفای  عالطا  اکیرمآ ...  هجراخ  ترازو  هیاپدـنلب  ياضعا  زا  یکی  نلوب  زلراـچ  .دوب  تواـفتم  اـهییاکیرمآ  شنکاو 
رد وا  تشاد  يرگید  رظن  نوسردـنه  اـما  .دوـب  نارگن  رایـسب  نیا  زا  دندیـشیدنا و  یم  یماـظن  ياـتدوک  کـی  ناـکما  هراـبرد  زوـنه 

یئاتدوک قّدـصم  ندرک  طقاس  هار  اهنت  هک  دوب  قفاوم  نوتلدـیم  اب  یلو  دوبن  کیرـش  ًالماک  يدـهاز  هب  تبـسن  اهیـسیلگنا  ینیبشوخ 
(3) .دریگب تروص  وا  عالطا  نودب  یهتنم  هاش ، مان  هب  هک  تسا 

یـسیلگنا اهییاکیرمآ و  نیب  دروم  کی  رد  دوش ، یم  هدـید  اکیرمآ  رواشم  ریزو  نریا ، ینوتنآ  شرازگ  رد  هک  روطنامه  همه  نیا  اـب 
.تشاد دوجو  قفاوت  اه 

هک متشادن  هدیقع  نم  تروص  ره  رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  روشک  نیا  رد  بیجن  لارنژ  کی  تساوخ  یم  شلد  هک  تفگ  زمله  ياقآ 
(4) .میهدب تسد  زا  ار  یناریا  بیجن  لارنژ  کی  ندرک  ادیپ  دیما  دیاب  ام 

.دوب هدش  هتفرگ  میمصت  ناتسلگنا  اکیرمآ و  نایم  اتدوک  زا  شیپ  نآ ، ماهس  میسقت  مویسرسنک و  لیکشت  هرابرد  نیا  رب  نوزفا 

هب وـج   » ینیما و یلع  ندـمآ  راـک  يور  اـت  دادرم  ياتدوک 28  زا  دـعب  نیب 1332  ییاـقب  رفظم  یـسایس  تیعقوـم  اـی  درکلمع و  س :
؟ دوب هچ  دازآ ،» حالطصا 

هسلج هرابرد  هدننک  شسرپ  هک  شا  هبحاصم  رخآ  شخب  تسا  بوخ  دیشاب  قفاوم  رگا  ج :

Fo – 371 Epq 8602 . 1952 توا ،  7 ایناتیری ، هجراخ  ترازو  هب  نوتلدیم  شرازگ  - 1
Fo – 371 Epq 8602 هیئوژ 1952 . ترافس 26  شرازگ  - 2

Fo – 371 Epq 8603 توا 1952 . - 3
Fo – 371 Epq 8602 ندیا. تارطاخ  ایناتیرب ، هجراخ  ترازو  شرازگ  - 4
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يارجام نینچمه  قّدصم و  رتکد  هرابرد  وا  رتروآ  هدـنخ  رظن  ییاقب و  روآ  هدـنخ  خـساپ  دـنک و  یم  حرطم  ریت  زا 30  سپ  همکاحم 
.دراد یبلاج  رایسب  بلاطم  هک  مروایب  اتدوک  زا  سپ  نارود  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  ار  سوط  راشفا  لتق 

ریت 1331. زا 30 شیپ  وا  اب  شتفلاخم  اب  طابترا  رد  قّدصم  رتکد  هرابرد  رظن  راهظا  س :

رظن رد  هک  یئامـش  ینعی  دشاب  سلجم  دهاوخ  یمن  قّدصم  ياقآ  هک  مدرک  طابنتـسا  لاوحا  عاضوا و  عومجم  زا  نم  لاح  ره  هب  ج :
نم طابنتـسا  لوا  هتبلا  نیا  دوشب  هراک  همه  شدوخ  دنک و  نوریب  ار  هاش  دـهدب و  میژر  رییغت  دـهاوخ  یم  ناشیا  هک  دوب  نیا  دوب  نم 

.تسویپ ققحت  هب  مک  مک  دعب  دوب 

ود رخآ ، رد  دعب  مدوب ! هدش  فلاخم  ریت  یـس  زا  لبق  قّدصم  اب  دص  رد  دص  نم  دیوگ : یم  هک  تسا  ینامه  اب  طابترا  رد  هتفگ  نیا 
.دسرپ یم  ددرگ و  یم  زاب  وگتفگ  نیا  هب  هدننک  لاؤس  هبترم 

یناگدش تشادزاب  یماسا  لاس 1345  همانلاس  رد  هاش  اضر  دمحم  نامز  رد  روتانس  هاشاضر و  نامز  رد  ریزو  يداجـس  دمحم  رتکد 
.تسا هتشون  دنتشاد  يرس  رس و  اهیزان  اب  هک 

: تسا نیسدنهم  نیکلام و  ناراگن ، همانزور  هبتر ، یلاع  نادنمراک  یسایس ، لاجر  لماش  هدع  نیا 

نیکلام ناراگن  همانزورنیکلام  ناراگن  همانزورهبتریلاع  نادنمراکروشک  یسایس  لاجر 

يرتفد نیتم  دمحا  رتکد 

یشنم رصان  رتکد 

نیورش دومحم  رتکد 

یناگروگ نیسح 

يداجس دمحم  رتکد 

یئایحی اضریلع 

یتاکشم میکح  سابع 

وجرف داوج 

تئیه یلع  رتکد 
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رهپس يداه 

نایئاباب سشادرآ  رتکد 

یقوجلس سابع 

يرهشوب داوج 

شاتلیخ ناخ  هللا  بیبح 

يدنوین نسح 

یفوتسم رصان 

هداز یسوم  ربکا  یلع 

يدتهم یفطصم 

یلضفت ریگناهج 

یهلا دمحم 

یناتساب سابع 

نیزرف رهچونم 

يربتعلخ اضردمحم 

یقوجلس سابع 

هدازیلع حلاص 

هنگنز زیزع 

ملع روصنم 

یعیمس گنشوه  سدنهم 

هداز بیقن  ریشناوج 
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دراشیر سابع 

يدابآ یلع  داوج 

روپ هنازرف  هللادسا 

خیاشم

یمظتنم نیدباعلا  نیز 

یبتاک یلق  نیسح 

ینایواک دومحم 

روناضر رتکد 

يدورال هللارون 

یفوص هللا  ترصن 

فرشا لیعامسا 

رادمان رتکد 

يرایتخب هلودلا  باهش 

یحتف كویب 

یمیش میهلیو 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


295 ص :

نیکلام ناراگن ، همانزورهبتریلاع  نادنمراکروشک  یسایس  لاجر 

رواشم دومحم  رتکد 

ولزوگ هرق  هلودلا  ماشتحا 

اشگ لکشم  یلعدان 

هداز يداهریم  سدنهم 

لابقا ورسخ 

ینیما داوج 

ردب یقوش  ریما 

يدمحم لگ  یلع 

يرون نیسح 

ادیو ییحی 

روپ يرومیت  یسوم 

یتشد نیسح  دمحمدیس 

ینایور يروجآ  ینب 

یقارن رتکد 

یمشاه اقآدیمح 

نایتوکلم کیچاخ 

شخب ضیف  رفعج 

یمساق سیواش 
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یناخ میهاربا  نیسح 

یئاسمش دمحا 

نالدرا هللا  فیس 

لابقا باهولادبع 

یلیمک ربکا  یلع 

زیرلگ نیسح 

يروخالیس یلقناطلس 

شخب ضیف  یقن  یلع 

يریزو ماظتنا  یلع 

هیقف هللادبع 

یقیدص میحرلادبع 

داژن یمشاه  نیسح  سدنهم 

هداز مساق  يدهم 

یناهاپس دمحم 

یناضمر رتکد 

نیترام کیونام 

يدهاز نیسح 

یبجر دواد  سدنهم 

رهپس میهاربا 

یمالسا یضر  رتکد 
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یکلام نیسح 

يدهتجم دیمح 

لدع رهچونم 

گربلات کیردرف 

يراشتسم نیسح 

هداز يرومیت  یسوم 

يدازهب مساقلاوبا 

يزادنا هار  نادنمراک  نیسدنهم و 

یماما فیرش  رفعج  سدنهم 

یبارهش هللا  تزع 

قطان حصان  سدنهم 

يرفظم دوعسم 

یکدوس نیسح 

یناروهاش یلعبجر 

یلیکو نیدلاءالع  سدنهم 

لدریش لیعامسا 

یحتف هللا  بیبح 

بوکاه روتکیو 

يزورهب یلق  يدهم 

لدع رهچونم 
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یسولود لوراک 

يزاجح هللا  تمشح 

يدهاز اضر 

یچتوهام نیسح 
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یئوکسا نیسح 

يرافص درگرس 

روپ ملاع  یلعدیس 

يدمحم لگ  ناورس 

ناوخا داوج 

ینیتم ناورس 

دانهد نیسح 

هیقف سابع  ناورس 

يرافغ یقنیلع 

دنزب اراد 

يزورهب یلقردیح 

رجاهم ناورس 

یمیلس هللا  تزع 

ینابرهش زا  يراصنا  یلو  رکشلرس 

یماظنریزو لیلخ 

یفرشا هللادبع  پیترس 

یحتف میهاربا  سیلپ  گنهرسبزح  دشرا  نارسفا  زا 

یلو قآ  هللا  جرف  دبهپس 

یموجن ناورس 
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ییاقب رکشلرس 

اشگ راکروپ  پیترس  گنهرس 

دنزدرف رکشلرس 

يرماع يدهم  گنهرس 

چیلقنامتاب ردان  رکشلرس 

تعفر هللا  ترصن 

ولود رکشلرس 

روپ يریظن  اضرمالغ 

نیهم پیترس 

دزرف گنهرس 

یسطفا پیترس 

یناشاک هللا  تیآ 

یمارهب یلقیدهم  پیترس 

تخبون هللا  بیبح 

يراصنا یلع  پیترس 

یمرکا

ولگیبناهج دومحم  گنهرس 

یفشاک

یماقم مئاق  گنهرس 

هداز ینب 
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یحطبا رتکد  گنهرس 

ولماش دمحا 

یمظتنم یقت  گنهرس 

شیاریپ وناب 

یتوص نودیرف  گنهرس 

باراد وناب 

نویامه گنهرس 

یکسولاگ وناب 

ولگیبناهج مساقلاوبا 

دنلیرگ وناب 

يرهاظم گنهرس 

ینوجور كودک  وناب 
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لاؤس نیا  .دوشب  هراک  همه  دوخ  دنکب و  نوریب  ار  هاش  تساوخ  یم  قّدصم  هک  دیدومرف  ناتدوخ  یلبق  هبحاصم  رد  رابود  امـش  س :
روتاتکید هاشداپ  ًـالثم  اـی  دوشب  روهمج  سیئر  تساوخ  یم  امـش  رظن  هب  تسیچ ؟ هراـک  همه  زا  روظنم  هک  دـیایب  شیپ  تسا  نکمم 

؟ دوشب

تـساوخ یم  داد و  میمـصت  رییغت  ًادـعب  یلو  .تشاد  ندـش  يروهمج  تسایر  دـصق  هکنیا  لثم  ادـتبا  هک  تسا  نیا  نم  طابنتـسا  ج :
( هدش رـشتنم  مه  همانزور  يوت   ) تشون نآرق  تشپ  داتـسرف و  هاش  يارب  درک و  رهم  نآرق  دنفـسا  زا 9  دـعب  هکنیا  يارب  دوشب  هاشداپ 

رتکد ءاضما  منکن ، لوبق  دننکب ، روهمج  سیئر  ارم  دنهاوخب  دوشب و  يروهمج  تکلمم  نیا  رگا  هک  دروخ  یم  دنگوس  نآرق  هب  هک 
.قّدصم

ماوق ياـقآ  لزنم  هب  ریت 1331  زور 29  رد  دوـب  ناـشکتمحز  بزح  ناربـهر  زا  یکی  هک  يدبهپـس  رتـکد  ياـقآ  هک  دـش  هـتفگ  س :
؟ دراد تحص  عوضوم  نیا  ایآ  دنتفر  ناشیا  رادید  هنطلسلا و 

.دراد تحص  هلب  هنافسأتم  ج :

؟ دنتشاد تیرومأم  بزح  ای  راک  رس  فرط  زا  ناشیا  ایآ  س :

ریخ ریخ  ریخ  ج :

( همکاحم هسلج  ( ؟ تسا هدوب  هچ  هسلج  عوضوم  س :

چیپ لاؤس  ار  وا  هدننک  لاؤس  دنک و  یم  يراددوخ  خساپ  زا  یئاقب  لاحره  هب  دوب … یتالایخ  یتاساسحا و  یلیخ  يدبهپـس  رتکد  ج :
زا زاب  ییاقب  و  دـیناد ؟ یم  لوئـسم  ار  ماوق  ارچ  امـش  دوب  هداد  يزادـناریت  روتـسد  هاش  ریت  ما  یـس  رد  رگا  هک  دـسرپ  یم  دـنک و  یم 

دننک یم  ارجا  هک  اهنآ  درادـن و  ّتیلوئـسم  یـساسا  نوناق  قباطم  هاش  هک  درپ  یم  هخاش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  دور و  یم  هرفط  خـساپ 
.دشک یم  سوط  راشفا  لتق  يارجام  هب  هبحاصم  اه  نتفر  هرفط  اه و  باوج  لاؤس و  نیا  زا  دعب  و  اهفرح ...  نیا  زا  دنراد و  تیلوئسم 

هاشیلع یفـص  نابایخ  رد  یبیطخ  نیـسح  لزنم  رد  هک  تسا  تسرد  ایآ  هکنیا  نآ  تسه و  سوط  راشفا  لتق  هرابرد  لاؤس  کـی  س :
؟ تسیک یبیطخ  نیسح  ًالصا  دش ؟ هدوبر  اجنآ  زا  دش و  شوهیب 

همانزور رد  نم  دـنتفرگ  ار  وا  یتقو  هکنیا  يارب  .متـشادن  وا  دروم  رد  ار  يرّوصت  نینچ  ًالـصا  .دوب  تسود  نم  اب  یبیطخ  نیـسح  ج :
 ... مروخب مسق  شیور  مناوت  یمن  .هدوب  هچ  ارجام  هک  دشن  مولعم  میارب  چیه  مدرک و  تبحص  سلجم  رد  متشون و  هلاقم 
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همه لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا ! هتـشادن  وا  لتق  رد  یتلاخد  ًالـصا  راـگنا  هک  دـنک  یم  تبحـص  يروط  سوط  راـشفا  هراـبرد  ییاـقب 
: دزادرپ یم  لیئارسا » وتکافود   » ییاسانش هب  دعب  دفاب و  یم  مه  هب  ار  تالمهم 

: تسا هتفرگ  ماجنا  یناراکتیانج  هچ  تسد  هب  یسایس و  ماقم  مادک  روتسد  هب  سوط  راشفا  نتشک  ندوبر و  مینیبب  نونکا 

گنهرس ناتسلگنا  یسوساج  نامزاس  روتـسد  هب  سوط  راشفا  رگـشلرس  لتق  رد  يدهاز  رگـشلرس  ییاقب و  میقتـسم  تکرـش  هرابرد 
: تسا هتشون  نینچ  هحفص 293  نارهت 1365 )  ) ناریا تفن  تعنص  ندش  یّلم  شبنج  مان ، هب  دوخ  باتک  رد  یتاجن 

دادرم ياتدوک  رد  ناتـسلگنا  شقن  هرابرد  يا  همانرب  دوب ، پاچ  ریز  باتک  هک  یماـگنه  دادرخ 1364 )  6  ) هم 1985 خیرات 27  رد  »
لماوع زا  یکی  هماـنرب  نیا  رد  .دـیدرگ  شخپ  ندـنل  نوـیزیولت  لاـناک 4  رد  سوط  راـشفا  دومحم  رگـشلرس  لـتق  لاس 1332 و  هاـم 

: تشاد راهظا  دوش  هداد  ناشن  شا  هرهچ  هکنآ  یب  ناتسلگنا  يا 6 ] ما   ] سیورس تنجیلتنیا  ینامزاس 

رگـشلرس يربهر  هب  شترا  هتـسشنزاب  يارما  زا  نت  دنچ  یلو  دیـسر  لتق  هب  دش و  هدوبر  سیورـس  تنجیلتنیا  روتـسد  هب  سوط  راشفا 
درک و یفرعم  تیانج  نیا  يارجا  لماع  ار  هللا ) تردق  هللادسا  هللا  فیـس  ) نایدیـشر ناردارب  ییاقب و  رفظم  رتکد  يدـهاز و  هللا  لضف 

« .تسناد نآ  نارادفرط  دیدهت  قّدصم و  تلود  نافلاخم  هیحور  ندرب  الاب  ار  سوط  راشفا  لتق  زا  فده 

: تسا نینچ  ییاقب  هبحاصم  همادا  رد  و 

؟ دیراد يا  هرطاخ  هچ  دـعاس ، ای  ارآ  مزر  نامز  ًالامتحا  ای  دوب و  نامز  نامه  رد  هک  سدـق  رگلاغـشا  تلود  ییاسانـش  دروم  رد  س :
؟  دسانشب ّتیمسر  هب  وتکاف  ود  تروص  هب  ار  سدق  رگلاغشا  میژر  ناریا  تلود  دش  ثعاب  یلماع  هچ 

.تسین مرطاخ  چیه  ج :

؟ دیناد یم  هچ  هراب  نیا  رد  دش ، ثعاب  يا  هزیگنا  هچ  س :

هب لیئارـسا  هک  مدوبن  فلاخم  مه  نم  اهدیئوگن ، نم  لوق  زا  ییاج  دـیهاوخب  ار  شتقیقح  .دوب  لیئارـسا  یئاسانـش  هزیگنا  بوخ ، ج :
ام ًالوا  .دندوبن  بوخ  ام  اب  تقو  چیه  بارعا  نوچ  .مدوب  قفاوم  لیئارسا  ندش  هتخانش  تیمسر  هب  اب  مه  نم  دوش ، هتخانـش  تیمـسر 

.دندرک نوریب  ار  اه  ینیطسلف  هکنیا  زا  مدوبن  راد  هصغ  چیه  نم  تهج  نیا  هب  دندوب ، فلاخم  ناریا  اب  ًایناث  دنتسناد  یمن  ناملسم  ار 
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؟ دوب هچ  هنیمز  نیا  رد  یناشاک  هللا  تیآ  يریگ  عضوم  س :

زاب یباسح  ینیطـسلف  ناگراوآ  هب  کمک  يارب  درک و  یم  کمک  اـه  ینیطـسلف  هب  دـیدش  یلیخ  دوب و  اـه  ینیطـسلف  رادـفرط  وا  ج :
...دوب هدرک 

.دهد یم  ناشن  ار  شا  هرهچ  هک  تسا  ییاقب  ياهیریگ  عضوم  همه  اهنیا 

یتسپ قّدصم  رگا  .دندادن  اهنآ  هب  یتسپ  هک  دوب  نیا  هداز  يرئاح  ای  یکم و  ییاقب ، ینعی  رفن  راهچ  هس  نیا  لکـشم  ًاعقاو  دـیاش  س :
؟ دوب نیمه  زاب  ییاقب  عضوم  ایآ  داد  یم  اهنآ  هب  نآ  لاثما  ای  هجراخ و  ای  روشک  ترازو  لثم 

رتهب سلجم ، لیکو  ناونع  هب  دوب و  رت  مهم  ترازو  زا  ناـنآ  يارب  سلجم  تلاـکو  هک  نیا  لوا  دـندوب  سلجم  لـیکو  همه  اـهنیا  ج :
دروم رد  .تشاد  يرگید  هشیر  قّدـصم ، رتکد  اب  اه  نیا  تفلاـخم  هک  نیا  مود  .دـنوش  روهـشم  دـننک و  مادـنا  ضرع  دنتـسناوت  یم 

اب یّلم  ههبج  لیکـشت  اـب  ناـمزمه  تشاد و  کـیدزن  هطبار  راـبرد  اـب  یّلم  هـهبج  لیکـشت  زا  شیپ  اـه  لاـس  زا  وا  هـک  میدـید  ییاـقب 
هب هک  دوب  بلط  هاج  ردقنآ  ییاقب  هک  نیا  موس  .تفرگ  لوپ  ناشکتمحز  بزح  لیکشت  يارب  نانآ  زا  تفرگ و  سامت  اه  یئاکیرمآ 

يدارفا دوجو  اب  هک  دنتـسناد  یم  اـهنیا  هک  نیا  مراـهچ  .دـش  یمن  یـضار  ماوق  نوچ  يریزو  تسخن  مهنآ  يریزو ، تسخن  زا  رتمک 
اهنیا هک  دوب  هتفایرد  هبرجت  هب  قدـصم  رتکد  هک  نیا  هرخالاب  دوبن و  نانآ  نأـش  روخ  رد  تلود  نیا  رد  ترازو  یمطاـف ، رتکد  نوچ 

.دنراد هشیش  هدرخ 

؟ دادن داهنشیپ  اهنآ  هب  ًالصا  قّدصم  ای  دندرک  یمن  لوبق  س :

نیمه هب  تشادن ، داقتعا  اهنیا  هب  يراک  چیه  يارب  .تشادن  يا  هدیقع  اهنیا  هب  قّدـصم ، رتکد  نم  ةدـیقع  هب  هک  تسا  نیا  هلئـسم  ج :
يارب ار  یکم  نیـسح  ًالثم  .داد  ناشتلاخد  دـمآ  یم  رب  نانآ  زا  يراک  هک  اهاج  یـضعب  رد  اما  درواین  باسح  هب  ار  اـه  نیا  مه  لـیلد 
ناونع هب  ار  تایب  ناطلسلا  ماهس  قّدصم ، هکنیا  ضحم  هب  اما  درک  ییامندوخ  مه  یلیخ  مه  یکم  .داتـسرف  تفن  تکرـش  زا  دی  علخ 

ياج هب  دنتـساوخ  یم  اهنآ  همه  .دندوبن  یـضار  اهزیچ  نیا  هب  اهنیا  .دـمآ  نارهت  هب  درک و  رهق  یکم  دـیزگرب ، تفن  تکرـش  سیئر 
.دنوشب ریزو  تسخن  قّدصم 

؟ دندش یمن  یضار  مه  ترازو  هب  ینعی  س :

نیا زا  مادـک  چـیه  .تساوخ  یم  دایز  راک  اـهنآ  زا  قّدـصم  رتکد  .تشاد  تمحزرپ  راـک  هب  زاـین  تشاد ، تیلوئـسم  ترازو  هن ، ج :
.دنتساوخن ترازو  ماقم  وا  زا  دندوب ، کیدزن  رایسب  يدهاز  هب  هک  يدوجواب  دارفا ،
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قح اب  مه  نآ  درک  داهنشیپ  ناوارف  رایسب  هجدوب  اب  دوب ، روشک  ناتسا  نیرت  مهم  هک  ار  ناتسزوخ  يرادناتـسا  تسپ  ییاقب  هب  يدهاز 
زا دعب  هلـصافالب  هک  دازآ  ریدقلادبع  .دوب  یبلط  هاج  رایـسب  مدآ  وا  .تشادن  لوبق  ار  اه  تسپ  روطنیا  ییاقب  اما  هدـنیامن ، باختنا 12 

.ییاقب هداز و  يرئاح  یکم ، رگید ، رفن  هس  دننام  تفر ، لوا  نامه  درک  عورش  ار  تفلاخم  قدصم  يریزو  تسخن 

زا ار  ینارذگـشوخ  تیرومأم  نیا  هلـصافالب  مه  اتدوک  زا  سپ  .دورب  اپورا  هب  رایـس  ریبک  ریفـس  ناونع  هب  تشاد  هقالع  هداز  يرئاـح 
.دوب نیا  شیوزرآ  دش و  سلجم  لیکو  هرابود  مه  تشگزاب  زا  سپ  تفرگ و  يدهاز 

ياه ینارنخـس  هک  تشاد  ار  نیا  ۀـضرع  اهنت  دـنداد ، صیخـشت  تسرد  ار  شتایـصوصخ  سیلگنا  نیرومأم  هک  روطنامه  مه  یکم 
اهنآ هک  دوش  یمن  هدید  يزیچ  نینچ  مه  اج  چیه  رد  .دوبن  یضار  يریزو  تسخن  زا  رتمک  هب  هک  ییاقب  دنام  یم  .دنک  داریا  نیـشتآ 

هک دنزادنیب  قّدصم  رتکد  ندرگ  هب  ار  اهریصقت  مامت  ات  دشوک  یم  نایزوتاک  نویامه  اهنت  .دنشاب  هدرک  قدصم  زا  ترازو  ياضاقت 
.دشاب تسرد  بلطم  نیا  هک  ضرف  رب  الاح  .درک  يزاب  شیوخ  موق و  دادن و  نت  رفن  راهچ  نیا  یناشاک و  هللا  تیآ  ياه  تساوخ  هب 

؟ دنتفر سیلگنا  اکیرمآ و  اب  شزاس  فرط  هب  ارچ  دندوب  فلاخم  قّدصم  اب  اهنآ 

.میدرک یم  تبحص  دادرم  زا 28  دعب  شدرکلمع  ییاقب و  هرابرد  س :

یم راهن  وا  اب  راـب  کـی  يا  هتفه  تشاد و  کـیدزن  طاـبترا  يدـهاز  اـب  هک  تسا  نیا  تسادـیپ  هک  هچنآ  دادرم ، زا 28  دـعب  هلب ، ج :
داهنـشیپ هب  اهنت  دروخ ! مه  هب  يدـهاز  اب  شا  هنایم  یلیاسم  دروم  رد  هک  دـسیون  یمن  شا  یـسایس  همان  تیـصو  رد  ییاقب  اما  دروخ 

یم هراشا  نادهاز  هب  دیعبت  ندش و  ینادنز  هب  هجیتن  رد  داهنشیپ و  نیا  نتفریذپن  تلود و  تامادقا  ربارب  رد  توکـس  رب  ینبم  يدهاز 
هداد ار  وا  نتـشک  روتـسد  قّدصم  رتکد  هک  دنک  یم  اعدا  وا  منک ، هراشا  تسه  مرطاخ  رد  ات  مه  رگید  هتکن  کی  هب  تسین  دب  .دنک 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  شا  همان  تیصو  رد  وا  دنک  ارجا  ار  روتسد  نیا  ناریا  هدوت  بزح  هک  دوب  رارق  دوب و 

اه يا  هدوت  یتسیاب  یم  نیا  لماع  دش  هداد  نم  نتشک  روتسد  قّدصم  رتکد  ياقآ  فرط  زا  مدوب ، نادابآ  ترفاسم  رد  نم  هک  یعقوم 
هک ییاه  يا  هدوت  ریـشنمهب ، لپ  یکیدزن  رد  مدرم ، ناجیه  روش و  نآ  اب  دـندمآ ، یم  نم  لابقتـسا  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  رارق  .دنـشاب 
!... مشاب اه  هسوک  يارب  یتفایض  ات  دنزادنیب  هناخدور  رد  دننک و  دنلب  ارم  دندرک ، یم  تاساسحا  زاربا  دندوب و  نم  لیبموتا  رب  رود و 
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.دوب لذر  هملک ، لماک  يانعم  هب  دوبن ، هناوید  ییاقب  دینیبب 

.تسوا هیلع  اه  هئطوت  همه  هک  درک  یم  ساسحا  تسناد ، یم  هتسجرب  یلیخ  ار  شدوخ  بوخ ، س :

یم ار  غورد  نیا  هناـهاگآ  ًـالماک  وا  .دزاـس  یم  فرح  شدوـخ  زا  قّدـصم  ندرک  ماندـب  يارب  .دـیوگ  یم  غورد  وا  نم  رظن  هـب  ج :
يزاـس غورد  نیا  .تسا  هتخاـس  شا  هماـن  ّتیـصو  رد  یمطاـف  نیـسح  رتکد  یـسوساج  طاـبترا  دروم  رد  هک  یغورد  دـننام  .دزاـس 

.تسا وا  یتسپ  تلاذر و  لوصحم 

؟ درک یم  هچ  لاس  تفه  شش ، نیا  رد  دوب ؟ هچ  ات 1339  ياه 1332  لاس  هلصاف  رد  ییاقب  شقن  س :

يدهاز اب  هک  نیا  زا  دعب  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  تبحص  هراب  نیا  رد  شا  همان  ّتیصو  رد  طقف  وا  .دماین  يزیچ  وا  تارطاخ  رد  ج :
نیا ات  دنک  یم  اذغ  باصتعا  زور  دنچ  نادنز  رد  هک  دنتـسرف  یم  هریزج  کی  هب  ار  وا  لّوا  .دننک  یم  دیعبت  ار  وا  درک  ادـیپ  فالتخا 

.دنتسرف یم  نادهاز  هب  دیعبت  يارب  ار  وا  هرخالاب  هک 

؟ دریگ یمن  ار  دیعبت  نیا  يولج  هاش  ارچ  س :

يا هناخ  هدوب ، هاش  تیامح  تحت  مه  نادـهاز  رد  .دوب  هدرکن  هضبق  ار  تردـق  هاـش  زونه  .دوب  هراـک  همه  تقو  نآ  رد  يدـهاز  ج :
روط نامه  .دـش  یم  هداتـسرف  هویم  تشوگ و  امیپاوه  اب  رابرد  زا  شیارب  مه  هتفه  ره  تشاد ، مه  لمع  يدازآ  دـنریگ و  یم  شیارب 
هراپ رد  هکنیا  لثم  مه  دعب  .تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زرابم ، کی  لوفا  باتک  رد  مه  یسوساج و  هنال  دانـسا  رد  مه  متفگ  هک 

.دوش یم  دازآ  دعب  دوش و  یم  همکاحم  دوب و  ینادنز  مه  یتّدم  دوش و  یم  ینادنز  دوش و  یم  ریگرد  هاش  اب  لیاسم  يا 

.یّلم عفانم  لثم  .دنک  یم  هراشا  زیچ  کی  هب  شا  همکاحم  رد  هلب ، س :

تنطلـس يزادـنارب  راعـش  اه  يا  هدوت  هک  زور  نآ  هک  تسا  هتفگ  هدرک ، عافد  یّلم  عفانم  هاش و  زا  هک  دـنک  یم  ییاه  هراشا  هلب ، ج :
مه ناخروم  زا  یهورگ  دنک و  یم  عافد  هاش  زا  تنطلس و  زا  شا  همه  و  اه ...  فرح  نیا  زا  میدرک و  ناش  هفخ  هک  میدوب  ام  دنداد 

هتـشون ناریا ،» هلاسجنپ  تسیب و  خـیرات   » باتک رد  طقف  دوش ، یمن  هدـید  ییاج  چـیه  رد  ار  بلاطم  نیا  تایئزج  دـننک  یم  هصالخ 
یس زا  سپ  یگدیسر  هسلج  هب  طوبرم  مه  نآ  هدش و  هدرب  مان  ییاقب  زا  140 و 157 و 159  ، 22 تاحفص 21 ، رد  یتاجن ، گنهرس 

: تسا هتشون  هحفص 159  سیونریز  رد  هک  دادشیپ  ریما  رتکد  شرازگ  رد  زین  تسا و  ریت 
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سیلگنا و یسوساج  ياه  نامزاس  هب  وا  یگتسباو  ناریا و  یّلم  تضهن  تسکش  رد  ییاقب  رفظم  تاّیلمع  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب 
دانسا و 28  تاحفص 12  ات 273 و  تاحفـص 271  دادرم ، ياتدوک 28  تفن و  تعنـص  ندـش  یّلم  شبنج  هب  دـینک  عوجر  اکیرمآ 

.دادرم ياتدوک 28  هب  طوبرم 

؟ تسا مادک  دهد  یم  ناشن  نایرج  کی  ار  ییاقب  هک  ییاه  هناشن  س :

وا اب  ار  دوخ  نوچ  دوب ، وا  اب  مه  رخآ  ات  هک  دوب  يرهز  ناـمه  وا  هب  درف  نیرتکیدزن  .دوب  ورکت  ییاـقب  نم  رظن  هب  ناـیرج ؟ کـی  ج :
.تشادن تسود  ییاقب  تسناد  یم  مه  زارتمه 

؟ روط هچ  دازآ  ریدقلادبع  هداز و  يرئاح  یکم ، هب  تبسن  س :

.دروآ یمن  باسح  هب  ار  اهنآ  یلو  تشاد  يراکمه  قّدـصم  هیلع  هزرابم  رد  اهنآ  اب  تشاد  یمن  لخاد  ار  نارگید  هداز و  يرئاح  ج :
.ییاقب يارب  دراذگب  ار  تموکح  دنک و  تنطلس  هاش  هک  طرش  نیا  اب  مهنآ  تشادن ، لوبق  ار  سکچیه  هاش ، زج  وا 

ود هاش  تموکح  رخآ  نارود  رد  یلو  دوش  یم  هاش  يدـهاز و  اـب  شا  يریگرد  بجوم  ًادـعب  هک  دوب  شا  هزادـنا  یب  یبلط  هاـج  نیا 
.دنک یم  توعد  يو  زا  هاش  دوش و  یم  هاش  نیرواشم  ءزج  هبترم 

؟ تسین روط  نیا  دنک ، یم  ادیپ  يا  هزات  تاکّّرحت  ات 42  ياه 39  لاس  هلصاف  رد  ناشکتمحز  بزح  س :

یم ینابیتشپ  ینیما  تلود  زا  هک  نیا  هلمج  زا  دـنک  یم  عورـش  ار  ییاه  تیلاّـعف  دوش و  یم  لیکـشت  هراـبود  ناـشکتمحز  بزح  ج :
هّتبلا یلو  دورب  نامرک  هب  یتاباختنا  تاغیلبت  يارب  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  وا  هب  ینیما  .دـهد  یمن  ماجنا  يرگید  داـیز  راـک  یلو  .دـنک 

.دوش یمن  ماجنا  یتاباختنا 

؟ روط هچ  لاس 43  زا  دعب  س :

دوخ هبحاصم  رد  ییاقب  دوخ  میـسر ، یم  بالقنا  ناـمز  هب  هک  نیا  اـت  تسا  قلطم  توکـس  .تسین  يربخ  رگید  لاس 43  زا  دـعب  ج :
: دیوگ یم  بالقنا  تامّدقم  هرابرد 

ناترظن هب  هچ  و  دـیدش ؟ نارحب  هجوتم  امـش  یماگنه  هچ  زا  .یمالـسا  بالقنا  تامّدـقم  هب  میـسرب  دیـشاب ، لیام  یلاعبانج  الاح  س :
؟...  هاش و اب  یتح  ای  دوخ  نارکفمه  اب  الاح  دیتشاد ، ییاهتاقالم  هچ  دیداد و  تروص  یتامادقا  هچ  دیسر و 

هدیبوک نهآ  ار  شرس  هک  یتفلک  بوچ  قامچ و  اب  ار  اهیلوک  زا  هدع  کی  كاواس  دمآ ، شیپ  هک  نامرک  عماج  دجـسم  نایرج  ج :
دـننز و یم  کتک  ار  مدرم  دـنزیر و  یم  اـهنآ  .دـنک  هلمح  دـندوب  هدرک  عاـمتجا  دجـسم  هک  یمدرم  هب  اـت  دوب  هدرک  زّهجم  دـندوب ،

ار مدرم  تلکیس  روتوم  هخرچود و 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


303 ص :

.دوب زیمآ  هعجاف  یلیخ  دننک ، یم  باترپ  گنس  مدرم  فرط  هب  ماب  تشپ  فارطا و  رود و  زا  دننز و  یم  شتآ 

؟ دوب هچ  راک  نیا  هناهب  س :

ییاج کـی  .دیـسر  نم  تسد  هب  ناـیرج  نیا  ياهـسکع  .دـننک  یم  ترارـش  دـنا  هدـش  عمج  دجـسم  رد  هک  یمدرم  هکنیا  هناـهب  ج :
.تسا بوخ  یلیخ  .مهدب  ناشن  هاش  هب  ار  اهسکع  نیا  نم  هک  دش  یم  یتصرف  رگا  متفگ : دش  تبحص 

هک یعقوم  لّوا  .دوب  نیا  نامیاهتبحص  تایلک  مدوب  هدرب  مه  ار  اهسکع  .هینارقبحاص  خاک  متفر  .مدش  راضحا  رابرد  هب  دعب  زور  دنچ 
خاک ياهرالات  زا  یکی  يوت  .دوب  هدمآ  رد  کیدزن  ات  .تشاد و  هلصاف  یمدق  هس  ود  برد  مد  ات  هاش  مدمآ  یتقو  دندرک  راضحا  ارم 

: متفگ دـنک ! یم  بیقعت  ار  عوضوم  یماما  فیرـش  تفگ : هاش  .مداد  ناشن  ار  اهـسکع  .درک  لابقتـسا  نم  زا  هدـنخ  اـب  .هینارقبحاـص 
چیه .دوب  لاح  یب  یلیخ  هاش  .درک  دنهاوخن  یبیقعت  هدرک ! یک  هک  دنناد  یم  ناشدوخ  .دنکب  دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  یماما  فیرش 

نم اـت  داد  یم  لاـجم  هک  مدـیمهف  روطنیا  شیاـه  تبحـص  عومجم  زا  .دـنارپ  یم  يا  هلمج  کـی  اـهتقو  یهاـگ  .دز  یمن  مه  فرح 
تردق هک  یسک  متفگ : دریگب ؟ تسد  رد  ار  عاضوا  دناوت  یم  یسک  هچ  تفگ : هاش  اهتبحص  زا  دعب  .مهدب  يریزو  تسخن  داهنـشیپ 

اب تاقالم  دـعب  .دوب  هداد  بیترت  هاش  اب  مّدـقم  ار  تاقالم  نآ  دوب و  هداد  افعتـسا  يراـهزا  هک  یعقوم  .دـشاب  هتـشاد  ار  هنطلـسلا  ماوق 
سکچیه .دنکب  نییعت  ار  شیارزو  دوب  هدشن  ّقفوم  اّما  دوب  هتفریذپ  ار  يریزو  تسخن  داهنـشیپ  تاعیاش  فالخرب  هک  یقیدص  رتکد 

، درک لطعم  ار  ام  هک  زور  هد  زا  دـعب  یقیدـص  نیا  تفگ : هاش  .دـنک  لوبق  ار  یقیدـص  رتکد  هنیباک  رد  ّتیوضع  دوب  هدـشن  رـضاح 
.درادن ار  راک  نیا  ییاناوت  وا  دنک ، یفّرعم  ار  شا  هنیباک  تسا  هتسناوتن  زونه 

؟ دوب هاش  اب  مّود  تاقالم  نیا  سپ  س :

.دوب غولش  اج  همه  دوب و  هدش  باصتعا  رازاب  رد  هک  دوب  یعقوم  لام  مه  هعفد  نیا  .دوب  نامرک  لام  هک  لّوا  نآ  هلب ، ج :

؟ درک يریزو  تسخن  داهنشیپ  امش  هب  ًاتحارص  هاش  س :

رابرد اب  هک  یناوریشونا  رتکد  مان  هب  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  .منکب  اهنشیپ  نم  هک  دش  یم  یهتنم  اجنآ  هب  اه  تبحص  یلو  هن ، ج :
تعاس 10 هک  دندرک  نییعت  یتقو  دعب ، زور  ود  یکی  .دـنکب  تاقالم  ار  وت  دـهاوخ  یم  ونابهـش  هک  تفگ  زور  کی  دوب ، طابترا  رد 

رتفد متفر  .دوب  حبص 
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شکـشا تعاس  عبر  زا  دعب  .تفریذـپ  ارم  ياهفرح  مامت  ًابیرقت  درک ، دروخرب  تبحم  رهم و  اب  حالطـصا  هب  یلیخ  ناشیا ، صوصخم 
.شتروص يور  دیکچ  یم  یهاگ  دوب و  هدش  کشا  زا  رپ  شیاهمشچ  دش ، يراج 

؟ تشادن اهتاقالم  نیا  يوت  یتلاخد  يدهاز  ریشدرا  س :

.تساوخ نم  زا  تاقالم  کی  شدوخ  يدهاز  یلو  هن  ج :

؟ دادن يریزو  تسخن  داهنشیپ  امش  هب  ًانلع  هاش  ایآ  س :

نم تاداهنشیپ  ترضحیلعا  هک  یتروص  رد  متفگ  .دینک  حالصا  ار  اهراک  دیئایب  دیاب  امـش  عقوم  نیا  رد  هک  درک  حرطم  شدوخ  ج :
.دهدب لیکـشت  یتشآ  هنیباک  کی  دوب  شالت  رد  هاش  .دوب  هتخیر  ورف  میژر  یلک  هب  رگید  .مریذپب  ار  راک  نیا  هک  مرـضاح  دریذپب  ار 

یقارن ناسحا  دوب ، ماظتنا  هللادـبع  دوب ، تاسلج  نآ  رد  ینیما  رتکد  هک  يدایز  ياهنویـسیمک  دوب و  يدایز  ياهتفر  دـمآ و  رابرد ، رد 
.دندوب اهنیا  دوب ،

.دورب هاش  دنتشاد  رارصا  اه  یسیلگنا  اه و  یئاکیرمآ  هک  دنیوگ  یم  س :

هاش .دـنک  كرت  ار  ناریا  هاش ، هک  دـندوبن  لیام  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  يارفـس  اما  دورب  تساوخ  یم  شدوخ  هاـش  سکعرب ، ریخ ، ج :
.درک یم  فیلکت  بسک  اهنآ  زا  هاش  هک  دنا  هتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  ریفـس  ود  ره  .دوب  هدـش  سویأم  یلک  هب  .دوب  هتخاب  ار  شدوخ 

 ... متفر یم  نوریب  ناریا  زا  تعاس  عبر  کی  زا  رتمک  رد  دوب  مدوخ  تسد  رگا  تفگ : یم  یلو 

دمحا لثم  يرگید  ياه  ّتیصخش  هرابرد  هبحاصم  همادا  رد  اّما  بالقنا ، ياهزور  ثداوح  اب  هطبار  رد  دوب  ییاقب  ياه  تبحـص  نیا 
.میوگب ناتیارب  تسین  دب  هک  دنک  یم  تبحص  مه  ینیما  یندم و  شمارآ و 

؟ دیناد یم  هچ  شمارآ  دمحا  ياقآ  هرابرد  س :

.تشک حرف  كراپ  رد  كاواس  ار  شمارآ  دمحا  ج :

.تلع هچ  هب  س :

دوب هدرک  تماقا  رودوموک  لته  رد  دوب  هدمآ  دندرک ، دازآ  نادنز  زا  ار  وا  لاس  تفه  زا  دعب  .دوب  نادنز  رد  لاس  دـنچ  شمارآ ، ج :
تسد هب  شمارآ  دمحا  هک  دش  مالعا  ًادعب  .تفر  یم  هلال  كراپ  هب  مه  اهزور  .دمآ  یم  باسح  هب  كاواس  ياههاگیاپ  زا  یکی  هک 

 ... دش هتشک  یسانشان  صخش 

؟ دیدید روط  هچ  ار  ینیما  شقن  رخآ ، هام  دنچ  نآ  رد  ًالوصا  س :
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نامرک دیربب  فیرشت  مه  امش  تفگ  نم  هب  ینیما  اهزور ، نامه  رد  .دوب  هدرک  هیهت  ینیما  مدینش ، ار  امـش  بالقنا  يادص  دوب  هتفگ 
 ... دینک مادقا  ناتدوخ  باختنا  يارب  و 

هدوب هچ  نآ  رد  ّتیوضع  نامزاس و  نیا  هرابرد  امـش  تواضق  هدـش ، ناریا  رد  يرنوسامارف  هرابرد  هک  ییاـه  تبحـص  ماـمت  اـب  س :
؟ تسا

.سیلگنا تاروتسد  هناروکروک  يارجا  يارب  تسا و  سیلگنا  تابعش  زا  هبعش  کی  يرنوسامارف ، ج :

؟ درک هتکس  ای  دنتشک  ار  وا  دیناد ؟ یم  هچ  نیئار  لیعامسا  هرابرد  س :

هتکس وا  دندز و  کتک  ار  وا  هسسؤم  نارگراک  ریبکریما ، تاراشتنا  اب  یلام  ياوعد  رد  .درک  هتکس  کتک  ریز  .دندز  کتک  ار  وا  ج :
 ... درک

هتفر هک  دـش  روط  هچ  دوب ، ییاقب  ناتـسود  زا  نیئار  لیعامـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  امـش  رظن  هب  هتفگ  ییاقب  هک  هچنآ  يادـج  الاح  س :
زیچ ای  هتـشاد و  يدام  عفانم  ایآ  شقباوس ، هب  هجوت  اب  مه  ریبکریما  تاراشتنا  بحاص  يرفعج ، میحرلادـبع  دـندز ، ار  وا  ارچ  اجنآ و 

.دوب هتفر  ریبکریما  تاراشتنا  هب  نیئار  لیعامسا  ندش  هتشک  زا  دعب  ییاقب  ًارهاظ  هدوب ؟ يرگید 

.دندز ار  وا  اه  یکاواس  نامه  ًامتح  .دندز  ار  وا  اجنآ  لاح  ره  هب  ج :

؟ هچ يارب  نیمه ، س :

دنیوگ یم  هک  تسا  حرطم  مه  يرگید  ثحب  دـندادن ، وا  هب  هک  دریگب  ار  شدوخ  فیلأتلا  قح  اجنآ  هتفر  هک  دـنیوگ  یم  ًارهاـظ  ج :
: دهد یم  همادا  ییاقب  دراد ، یتاراشا  هبحاصم  نیمه  همادا  رد  ییاقب  دوخ  .دنک  ءاشفا  ار  يرنوسامارف  هتساوخ ، یم  نیئار 

ياه باتک  مامت  هک  دوب  هداد  روتـسد  كاواـس  .دـنک  یم  هتکـس  دروخ و  یم  کـتک  ریبکریما  هاـگنب  اـب  یلاـم  ياوعد  رـس  رب  نیئار 
نآ هحفص  تسیب  دص و  اریز  دنکن  پاچ  ار  مراهچ  دلج  هک  دوب  هتفرگ  مازتلا  نیئار  زا  كاواس  .دننک  عمج  ناریا  رد  ار  يرنوسامارف 

.مراد يرنوسامارف  هرابرد  مه  رگید  هرطاخ  کی  تسا  یماما  فیرش  هرابرد 

: دیوگ یم  هعمج  ماما  دیتسه ؟ نوسامارف  امش  اقآ ، دنیوگ : یم  دنریگ و  یم  ار  هعمج  ماما  يولج  راب  کی  یّلم  هاگشناد  نایوجـشناد 
يرنوسامارف هرابرد  مه  هداز  یقت  زا  .متـسه  مهنم  هلب ، دـشاب ، هتـشاد  یهاگ  هیکت  کـی  دـیاب  سک  ره  تکلمم  نیا  يوت  متـسه ، هلب 

یـساسا هیاپ و  چـیه  تسا و  عیاش  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  هنابیرفماوع  ياه  هناسفا  اـهنیا  دوب : هداد  باوج  مه  وا  هک  دـندوب  هدیـسرپ 
ژل ءزج  شدوخ  هدز ، یفرح  نینچ  هک  هداز  یقت  هک  دش  مولعم  دعب  درادن !!
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! ... دندوب هدش  بوصنم  رمعلا  مادام  مظعا  يداتسا  هب  يرنوسامارف  رد  تمدخ  تبسانم  هب  هدوب و  يرنوسامارف 

: دزادرپ یم  ملع  هللادسا  هب  وا  زا  دعب  دنک و  یم  تبحص  لصفم  شیاهیدزد  یماما و  فیرش  هرابرد  دعب  ییاقب ،

؟ تسا تسرد  دنک ، عمج  شدوخ  رود  دندوب  دنم  هلگ  هاش  زا  هک  ار  يدارفا  دوب  ددصرد  ملع  هللادسا  دنیوگ  یم  هک  نیا  س :

هلاقم اهیندـناوخ  هّلجم  رد  يزیورپ  لوسر  .دوب  هطبار  نیمه  رد  یللوت  نودـیرف  يزیورپ و  لوسر  يرلناخ ، رتکد  ندرک  عمج  هلب ، ج :
نوریب هابتشا  زا  ارم  و  درک ! زاب  ارم  مشچ  هک  متسه  نونمم  ملع  ياقآ  زا  مدوب و  یهارمگ  هابتشا و  رد  لاس  هدزیـس  نم  هک  تشون  يا 

( يرونایک دوب -  یکلم  لیلخ  هتسد  راد و  زا  مه  نیا   ) دروآ

هداد ناتبریم  بقل  ملع  هب  شرعش  ياهباتک  زا  یکی  رد  یللوت  نودیرف  يرهاب و ...  دمحم  لثم  دنتفرگ ، ار  ملع  رود  اه  یپچ  زا  یلیخ 
! تسا

دوب و هدوت  بزح  وضع  يرهاـب  .دـناسر  یم  رّدـخم  داوـم  لوـپ و  دـندوب ، رّدـخم  داوـم  لوـپ و  جاـتحم  هک  نارکفنـشور  نیا  هب  ملع 
هک میوگب  تسین  دب   ) دش رتکد  دناوخ و  سرد  تفر و  اپورا  هب  دیـشک و  الاب  ار  بزح  يدوجوم  دـعب  زاریـش ، رد  بزح  رادـقودنص 

رگم هزات  دناوخ ، سرد  تفر و  اپورا  هب  دش  یمن  مه  لوپ  نیا  اب  ناموت ، دودح 2000  دیاش  تشادن ، یلوپ  زاریش  رد  بزح  قودنص 
( يرونایک ددزدب  وا  هک  دشاب  اجنآ  رد  هتسناوت  یمن  لوپ  لاح  ره  هب  ، ) رفن یس  یلا  تسیب  میتشاد ؟ وضع  دنچ  زاریش  رد  ام 

؟ دیسانش یم  ار  هداز  یتعنص  نویامه  مان  هب  یصخش  امش  س :

.ما هدید  مه  ار  شدوخ  هلب  ج :

؟ دوب هچ  وا  نیفلاخم  زا  یضعب  اب  شا  هطساو  نمض  رد  ملع و  ياقآ  اب  شطابترا  ناشیا  س :

زا یکی  .نامرک  رد  دوب  میتی  هچب  وا  .مسانش  یم  یگداوناخ  ظاحل  زا  ار  هداز  یتعنص  نویامه  یلو  .مناد  یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  ج :
شراک تفرگ و  وا  زا  فرشا  ترضح  الاو  يارب  ناموت  نویلیم  هداز 3  یتعنص  نویامه  .تشاد  يراتفرگ  کی  ام  یناردنزام  ناتسود 

.تشاد طابترا  اه  یئاکیرمآ  اب  ًالامتحا  درک و  یم  راک  نیلکنارف  هسسؤم  رد  وا  .درک  تسرد  ار 

هدرک یم  تبحـص  رابرد  ملع و  ياقآ  فرط  زا  نایاقآ  زا  یـضعب  اب  هتـشاد و  یـسایس  تیرومأم  کـی  هداز  یتعنـص  ياـقآ  یلو  س :
.تسا
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.تسا نکمم  ج :

؟ فرشا ترضحالاو  فرط  زا  روط  نیمه  س :

.تسا نکمم  ج :

.دیتشاد یسامت  مه  اب  س :

.تشادن یسایس  سامت  نم  اب  تقو  چیه  وا  ج :

.دوبن امش  هاگتسد  ءزج  هک  هداز  یتعنص  س :

هک دش  رارق  .نارهت  مدمآ  نم  هک  دوب  ياه 1970 1971  لاس  منک  یم  رکف  .دیآ  یم  مدای  يزیچ  کی  اهنت  نم  هن ، هداز  یتعنـص  ج :
يرگید نیلکنارف و  تاراشتنا  یکی  .درک  داهنـشیپ  ار  اج  ود  تاقالم ، يارب  ایـس  رومأم  .دـنیبب  ارم  نارهت  رد  ایـس »  » نیرومأـم زا  یکی 

هب طوـبرم  دوـب و  یـسایس  هاـگیاپ  کـی  نیلکنارف  هسـسؤم  هکنیا  رد  نـم  .متفریذـپ  ار  نـیلکنارف  هناـخباتک  نـم  .نـیلکنارف  هناـخباتک 
لـالد هداز  یتعنـص  نویاـمه  هـک  مرادـن  يدـیدرت  زاـب  .دوـب  نآ  سأر  رد  مـه  هداز  یتعنـص  نویاـمه  .مرادـن  يدـیدرت  چـیه  « ایــس »

.دوب فرشا  ترضحالاو 

؟ دوب هدنام  ناریا  رد  بالقنا  زا  دعب  تیعضو  نیا  اب  روط  هچ  س :

.مناد یمن  ج :

؟ دیوش یمن  نامیشپ  قدصم  تلود  اب  ناتیاهتفلاخم  هب  تبسن  ایآ  دینک  یم  هاگن  بقع  هب  امش  یتقو  س :

میرم ردارب  .دوب  قدصم  یئاد  رتخد  زوریف  میرم  .راکرـس  دروایب  ار  سیلگنا  لاّمع  ناشیا  هک  منکب  تشذـگ  مناوت  یمن  نم  ریخ ، ج :
...دندوب ناریا  هدوت  بزح  اب  قدصم  طبار  اهنیا  دضع  رصنوبا  شا  هدازرهاوخ  زوریف  نیسحدمحم  رگشلرس  زوریف ،

! هتشاد هدوت  بزح  اب  يا  هطبار  هچ  ییاقب  رفظم  دینیبب !

.ماوق تلود  بزح و  اب  هطبار  رد  زوریف  رفظم  تیلاعف  مه  دعب  فالتئا و  تلود  ماوق و  حالطصا  هب  نایرج  نامه  دیاش  س :

.دوبن قّدصم  تلود  تقو  نآ  رد  ًالصا  .تسین  طوبرم  قدصم  هب  ج :

.دوب تیرومأم  رد  یتدم  ، اتدوک تلود  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  ات  یتح  .دوب  هیسور  رد  ناریا  ریفس  ایوگ  زوریف  س :

نآ .تسین  طوبرم  قّدصم  هب  ًالـصا  .درک  رانکرب  ار  وا  هلـصافالب  هاش  درک ، طوقـس  ماوق  هکنیا  زا  دعب  دوبن ، رتشیب  هام  ود  اباب ، هن  ج :
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: دیوگ یم  هچ  همادا  رد  ییاقب  مینیبب  الاح  ، درادن ییانبم  شفرح  لاح  ره  هب 

: متفگ ناشیا  هب  تبحـص  يرادقم  زا  دعب  ناشیا و  تمدخ  متفر  زور  کی  تسا  هدوت  بزح  اب  فالتئا  لاح  رد  ناشیا  مدـیمهف  یتقو 
.دیئامرفب تفگ : ...منکب  امش  زا  لاؤس  کی  مدمآ  نم  زورما 

هدوب و سیئوس  رد  ناتتالیصحت  امش  هکنیا  یکی  .دیراد  كرتشم  هجو  دنچ  رتکد  اب  امش  .دیوشب  شنب »  » رتکد دیهاوخ  یم  امـش  س :
...دوب قوقح  رد  رتکد  مه  وا  دیتسه ، قوقح  رد  ارتکد  امش  هکنیا  رگید  هدوب ، سیئوس  رد  شتالیصحت  مه  وا 

گرم زا  دـعب  شنب »  » دراودا دـیازفا : یم  يدازآ ، يارب  کـچ  تلم  ینـالوط  تازراـبم  هراـبرد  یلـصفم  تبحـص  زا  سپ  ییاـقب  ج :
تـسینومک هدوت  بزح  اب  شنب  .هجراخ  روما  ریزو  گرزب  کیرازام  رـسپ  کیرازام ، دش و  یکاولـسکچ  روهمج  سیئر  کیرازام 

کی دندش و  طلـسم  اهنآ  رب  هتفای و  تسد  ساسح  زکارم  هب  دنتفای  تصرف  هک  یتدم  زا  سپ  اه  يا  هدوت  .درک  فالتئا  یکاولـسکچ 
کیرازام رـسپ  مه  دعب  متفگ  ار  گارپ  دابآدمحا  نیا  ًاصوصخم  دندرک ! دیعبت  گارپ ، دابآدـمحا  هب  ار  شنب  دـندرک و  اتدوک  زور 

هب اهنیا  هک  یلالقتـسا  و  تسا ! هدرک  یـشکدوخ  دـنتفگ  دـندرک و  ترپ  نوریب  هب  هجراـخ  ترازو  مجنپ  هقبط  هرجنپ  زا  دنتـشک و  ار 
.نینهآ هدرپ  تشپ  تفر  مه  یکاولسکچ  تفر و  نیب  زا  دندوب ، هدرک  هزرابم  شرطاخ 

سیلگنا و اب  وا  یناهنپ  فالتئا  اب  دوب  نامزمه  اه  يا  هدوت  اب  قّدـصم  فالتئا  .دـینک  یم  ار  راک  نیمه  دـیراد  نـآلا  یلاـعبانج  متفگ 
یم ار  یهار  نامه  دـیراد  امـش  دروخ ! دـهاوخن  يا  همطل  امـش  عفانم  هب  مسرب  مدوصقم  هب  نم  رگا  دـهدب  ناشن  اهنآ  هب  هک  اـکیرمآ 

.درک یط  هتشذگ ، رد  شنب ، رتکد  ار  هار  نیا  هک  دیور 

.مریگب ار  اهنیا  يولج  مناوت  یم  شعقوم  رد  متسه و  هجوتم  نم  هک  دیشاب  نئمطم  امش  تفگ : قّدصم 

؟ راکشآ ای  دوب  یناهنپ  اه ، يا  هدوت  اب  قدصم  فالتئا  س :

.دوبن راکشآ  دوب ، یناهنپ  ج :

؟ دنتفرن قّدصم  کمک  هب  اه  يا  هدوت  دادرم  زور 28  رد  هک  دش  هچ  س :

.مناد یمن  ج :

؟ دوب یسک  هچ  ناریا  یسایس  لجر  نیرتگرزب  امش  رظن  هب  س :

.دوب یبوخ  یلیخ  رادمتـسایس  وا  اما  مدوب  هداتـسیا  شمادـعا  ياپ  ات  رخآ  هعفد  مدوب و  هدرک  هزرابم  وا  اب  هکنیا  اـب  .هنطلـسلا  ماوق  ج :
تشاد تسود  یلیخ  هکنیا  هلمج  زا  تشاد ، یفعض  طاقن  هتبلا 
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...دش یم  مرن  ّقلمت ، ربارب  رد  تشاد و  تسود  ار  ّقلمت  رتشیب  رخاوا  نیا  هاش  هتبلا  .هاش  لثم  تسرد  .دونشب  قلمت 

مرظن هب  لاس 66، رد  اکیرمآ  دراوراـه  هاگـشناد  رد  يدروجـال  بیبح  رتکد  اـب  ییاـقب  رفظم  هبحاـصم  زا  هک  یمهم  بلاـطم  دوب  نیا 
.مدرک نایب  تسا و  مهم  هک  دیسر 

رگید دسرب و  شدوخ  فدـه  هب  ات  دروایب  دوجو  هب  ینایرج  تساوخ  یم  بالقنا  زا  دـعب  ییاقب  هکنیا  یکی  ، دراد دوجو  رظن  ود  س :
.تسا یبوخ  طبار  وا  هک  دندوب  راودیما  زونه  اکیرمآ  رابرد و  هک  تشاد  یلفحم  وا  هکنیا 

نت ود  تسا و  هدوب  ناشکتمحز  بزح  وضع  مه  وا  هک  ، تیآ نسح  رتکد  کمک  هب  ات  داد  جرخ  هب  يداـیز  شـالت  وا  نم  رظن  هب  ج :
نم .دزادنیب  هار  هرابود  ار  شدوخ  بزح  دندوب  ذوفن  بحاص  ناشردپ  هب  ماما  مارتحا  زا  يریگ  هرهب  اب  یناشاک  هللا  تیآ  نادـنزرف  زا 
نم يارب  تیآ  نسح  لاح  ره  هب  هتسناد ، یم  هکنیا  ای  درکن ، هجوت  اه  تنایخ  نیا  هب  روط  هچ  هک  منک  یم  بجعت  تیآ  نسحدیس  زا 

دـندوب و بزح  نیا  وضع  یناـشاک ، هللا  تیآ  رـسپ  ود  وا و  .درک  یم  يزاـب  یـشقن  هچ  هک  تسین  موـلعم  میارب  .تسا و  لاؤـس  کـی 
دعب .ههال و  يرواد  ناوید  رد  ناریا  هدنیامن  مه  يرگید  دش و  سلجم  هدنیامن  هک  یناشاک  رسپ  کی  .دنتفرگ  مه  یـساسح  تاماقم 

عاجترا يأر  هک  دروآ  يأر  نویلیم  ود  کیدزن  دش و  يروهمج  تسایر  دیدناک  دوب ، ههال  رد  ناریا  هدنیامن  هک  رتگرزب  رـسپ  نامه 
خیرات دلج  ود  هکدوب  یندم  نیدـلا  لالج  ییاقب ، نارازگراک  رگید  زا  .دـنداد  يأر  یناشاک  هب  تنطلـس  ياه  هدـنام  یقاب  مامت  .دوب 
ییاقب .دوب  هتفرگ  ار  یساسح  یلیخ  ياج  دوب  هدش  نابهگن  ياروش  نانادقوقح  وضع  هک  یندم  رتکد  .تسا  هتـشون  ار  ناریا  رـصاعم 
رایسب هلئـسم  .درک  یم  هدامآ  شفده  هب  ندیـسر  يارب  ار  شدوخ  دناودیم و  هشیر  ساسح  تاماقم  رد  تیآ  کمک  اب  دارفا و  نیا  اب 

یم شخپ  عیسو ، روط  هب  پاچ و  ناگدنـسیون ، نیا  دوخ  مان  هب  هکلب  ناشکتمحز ، بزح  مان  هب  هن  هتبلا  هک  تسا  ییاه  باتک  بلاج 
نامه اهنت  هن  اه ، باـتک  نیا  رد  تیآ  .دادرم  قّدصم و 28  رتکد  یـسایس  یگدـنز  مان  هب  تیآ  نسح  رتکد  باتک  ود  هلمج  زا  .دـش 
اعدا یتح  تسا و  قّدـصم  رتکد  هجوتم  شتالمح  ریت  ناکیپ  هکلب  هدرک  لاـبند  هدوت  بزح  هب  هلمح  رد  ار  یکلم  ییاـقب و  تساـیس 

یماظن هاگـشناد  خیرات  داتـسا  هک  مه  یندم  نیدلا  لالج  رتکد  تسا ! هدوب  اه  یـسیلگنا  سوساج  شا ، یگدنز  زاغآ  زا  وا  دنک  یم 
هب لیلجت و  ییاقب  رفظم  زا  ات 1332 ، ياه 1320  لاس  هب  طوبرم  شخب  رد  ناریا ، رـصاعم  خیرات  مان  هب  دوخ  باتک  دـلج  ود  رد  دوب 

.تسا هدرک  هلمح  قّدصم  رتکد  هدوت و  بزح 
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هچ هب  تسین  مولعم  یلو  مداد ، ناشلیوحت  متشون و  یندم  تیآ و  يا ، هماخرونا  ياه  باتک  هب  یلصفم  ياهدقن  لاس 1365 ، رد  نم 
ناونع هب  ار  شدوخ  اجنآ  رد  هک  تفگ  نم  هب  علطم  دارفا  زا  یکی  اکیرمآ ، رفـس  زا  ییاـقب  تشگزاـب  زا  سپ  .دـش  راـچد  یتشونرس 

.دوشب راک  هب  تسد  وا  دننکب ، کمک  اه  ییاکیرمآ  رگا  هک  هدرک  حرطم  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیزگیاج 

.دوب ییاقب  صاخ  ياهدـیرم  زا  دوب ، اکیرمآ  رد  ناریا  كاواس  سیئر  هک  هداز  عفرا  اجنآ ، رد  نوچ  تفر ؟ اـکیرمآ  هب  هچ  يارب  س :
؟ دنتساوخ یم  هچ  وا  زا  دوب ؟ هچ  لابند  هب  اکیرمآ  رد  وا 

.ریگبدزم ناشکوقاچ  هتسد  راد و  نامه  زا  هدوب ، ییاقب  ظفاحم  ًارهاظ  .تسه  متارطاخ  باتک  رد  هداز  عفرا  نیا  سکع  ج :

هک تسه  لاـمتحا  یهافـش  خـیرات  نیا  رد  هک  دوـش  یم  حرطم  هلئـسم  نیا  .تشاد  طاـبترا  مه  ییاـه  پـیت  اـب  اـجنآ  رد  ییاـقب  س :
لقتسم نادنچ  اهاعدا ، همه  دوجو  اب  مه  دراوراه  لاح  ره  هب  نوچ  .دنکن  رشتنم  ًالـصا  ار  هبحاصم  نیا  زا  یـشخب  دراوراه  هاگـشناد 

(1) .دنا هدرکن  رشتنم  نونکات  هک  هدش  ماجنا  مه  يرگید  ياه  هبحاصم  تسا  نکمم  لاح  ره  هب  .تسین 

هب ییاقب  دوب  رارق  هک  مدینـش  روطنیا  تشاذـگ  نم  رایتخا  رد  ار  اهراون  هدـش  هداـیپ  نتم  هک  یـسک  زا  هبحاـصم ، نیا  هراـبرد  نم  ج :
، دش یم  رشتنم  رگا  هک  تسه  هبحاصم  نآ  رد  يدایز  بلطم  نوچ  .دوشب  رـشتنم  ینامز  هچ  رد  هبحاصم  نیا  هک  دهدب  ربخ  دراوراه 

هتـشاد یلایخ  مه  دـیاش  .دـهدب  ربخ  دراوراه  هب  وا  ار  هبحاصم  راشتنا  نامز  دوب  انب  .دـش  یم  شیارب  تمحازم  داجیا  ثعاب  ناریا  رد 
نم رگا  هک  دوب  هتفگ  مه  ار  نیا  ًانمـض  دـنک  رـشتنم  ار  هبحاصم  نیا  ، يرطخ ره  زا  رود  اجنآ ، رد  دورب و  اکیرمآ  هب  هشیمه  يارب  هک 
لاح هب  ات  نوچ  دیاش  .دوش  رشتنم  هبحاصم  نیا  دنداد ، هزاجا  رگا  دنـشاب  هتـشاد  یمـسر  یبتک و  مات  رایتخا  نم  زا  هک  یناسک  مدرم ،

.دنا هدرک  يراددوخ  هبحاصم  راشتنا  زا  ، تسا هدیسرن  اهنآ  هب  يا  هزاجا  نینچ  شناگدنامزاب ، زا  هن  ییاقب و  زا  هن 

ار هبحاصم  ، ام گرم  زا  دعب  لاس  ود  ای  و  هدنیآ ، لاس  جنپ  ای  لاس  هد  هک  دندرک  دـیق  دـنا ، هدرک  هبحاصم  هک  مه  دارفا  يرـسکی  س :
کی هک  تسا  روهـشم  نوچ  .دنراد  هگن  ار  ییاه  شخب  کی  ایـس  ناهنپ  دانـسا  لثم  هک  تسه  لامتحا  نیا  لاح  ره  هب  .دینک  رـشتنم 

مه ایس  باتک 

لاجر زا  يدادعت  اب  نونکات  دوش ، یم  ماجنا  دراوراه  هاگشناد  رد  يدروجال  هللا  بیبح  طسوت  هک  ناریا  یهافش  خیرات  هژورپ  رد  - 1
.تسا هدش  هبحاصم  ییاقب  رفظم  ینیما و  یلع  هلمج  زا  ناریا  یسایس 
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هدماین نوریب  راید  نآ  رارسا  قودنـص  زا  زونه  هک  اتدوک  تارطاخ  ناونع  تحت  هتـشاذگ  تناما  هب  سیئوس  رد  هتـشون و  ءایـض  دیس 
.تسا

يدروجال هللا  بیبح  ياقآ  نیا  ، ياه هتـشون  هعومجم  زا  تروص  ره  رد  یلو  .دـشاب  روط  نیمه  هک  دراد  دوجو  دایز  لامتحا  هلب ، ج :
.تسا یفرط  یب  قّقحم  تسا و  یعالطااب  رایسب  صخش  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هداد ، ماجنا  ار  هبحاصم  نیا  هک 

يدودح دنتسه ، هاگشناد  داتسا  اکیرمآ  رد  هک  ییاهمدآ  يارب  لمع  لالقتسا  ینعی  .دشاب  لقتـسم  تسا  دیعب  اما  دیاش ، ًاصخـش  س :
.دراد

هک تسین  يروطنیا  .میـسانشب  تسه  هک  يروط  نامه  دـیاب  ار  اکیرمآ  ام  .درک  لمأت  دـیاب  اکیرمآ  رد  نادنمـشناد  عضو  هراـبرد  ج :
نایز هب  ًادیدش  نانآ  تاقیقحت  اه و  هتشون  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  ام  .دهدب  روتـسد  اهنآ  هب  ایـس »  » دنـشاب و ایـس »  » لماع اهنیا  همه 

يآ .ما   ) ایس و میقتسم  راوخ  هریج  هک  دنتـسه  رنیاز  نوتبمل و  مناخ  لثم  یناسوساج  زا  ریغ  اهنیا  .تسا  هنارگاشفا  اکیرمآ و  تسایس 
.دنشاب  MI6(6

یلرتنک یسانشناریا  ًالثم  شخب  سیئر  ای  هاگشناد  سیئر  ای  داتـسا  طسوت  دراد  لامتحا  دننک و  یم  راک  هاگـشناد  رد  لاح  ره  هب  س :
.دوش لامعا  اهنآ  يور 

.درک يرواد  هراب  نیا  رد  ناوتب  ات  دوب  انشآ  ًاقیقد  اکیرمآ  رد  یگنهرف  یگدنز  تیعقاو  اب  دیاب  متفگ  هک  روط  نامه  .مناد  یمن  ج :

.برغ شور  نیا  هب  .مراد  هراشا  تکرح  نیا  هب  ًالک  .تسین  يدروجال  صخش  مروظنم  نم  س :

ًاعقاو یتسیاب  نوچ  .میدـنبن  تـالامتحا  رب  ار  هار  لـیاسم ، هنوگ  نیا  رد  رظنراـهظا  يرواد و  ناـیرج  رد  تسا  رتهب  میوگ  یم  نم  ج :
هک دوش  حرطم  یتاماهتا  تسا  نکمم  میـشاب ، هتـشادن  يرواد  رد  ساوسو  دـح  ات  یفاک  تقد  رگا  اریز  .درک  ثحب  تشاد و  عـالطا 

.تسا نیگنس  یلیخ 

جنپ طقف  لاح  هب  ات  ، هبحاصم همه  نیا  زا  تسا و  هدـش  هبحاصم  لاس 65 –  ات  طقف  هتبلا  رفن - هدزناپ  دـص و  رازه و  اب  لاح  هب  ات  س :
! تسا هدش  رشتنم  هبحاصم  شش  ای 

.لاس هد  زا  دعب  ًالثم  ناشگرم ، زا  دعب  دنتشاذگ  ًامتح  .دنتساوخن  ناگدننک  هبحاصم  نامه  ج :

هب دـنتفر ، دنتـساوخ  هک  اـج  ره  هب  هبحاـصم  يارب  اـهنیا  نوـچ  یناوارف ، تاـناکما  دـهاوخ و  یم  يداـیز  هجدوـب  راـک  نـیا  یلو  س :
رد اهراک  نیا  يارب  يداـیز  هجدوب  هک  تسا  مولعم  لاـح  ره  هب  یلو  هن  اـی  دـندمآ  مه  اـجنیا  هب  مناد  یمن  هتبلا  ...و  ناـملآ  سیلگنا ،

دنراد رایتخا 
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کی ندرک  مهارف  يارب  رطاش  رای  ناسحا  هب  اکیرمآ ، ياه  هاگـشناد  نیمه  زا  یکی  ًالثم  دنهدب ، ناشدوخ  ار  شلوپ  هک  تسا  دیعب  و 
! دننک یمن  ادخ  يارب  هک  ار  اهراک  نیا  اهنآ  .تسا  هداد  لوپ  رالد  نویلیم   35 اکیناریا ، فراعملا  هرئاد 

.دنراد يدایز  تارابتعا  هک  دنتـسه  اجنآ  رد  یملع  تاسـسؤم  دننک ، یم  ار  اهراک  نیا  هک  اهنآ  دینیبب ! .تسین  ادـخ  رطاخ  هب  هن ، ج :
یم هرهب  تاقیقحت  يارب  اکیرمآ  تاناکما  نیا  زا  مه  ایند  یملع  تاسـسؤم  دپاچ ، یم  ار  ایند  همه  تسا و  يدنمتورث  روشک  اکیرمآ 

اج همه  هک  تسین  روط  نیا  یلو  دننک  یم  هدافتـسا  اهراک  نیا  زا  ایـس »  » هجراخ و ترازو  اکیرمآ ، تسایـس  عومجم ، رد  هتبلا  .دنرب 
ار نآ  هدمآ  ناریا  هب  اکیناریا  فراعملا  هرئاد  نیا  رگا  هک  ملیام  یلیخ  نیمه ، يارب  .سیونن  ارنآ  سیونب و  ارنیا  هک  دنـشاب  راک  لابند 

.دوب دهاوخ  یبلاج  رایسب  زیچ  ًآملسم  منیبب 

.دراد دوجو  مه  نآ  هب  یسرتسد  ناکما  هدمآ و  شدلج  تشه  هدمآ ، س :

؟ دینک شا  همجرت  دیهاوخ  یمن  تسا ؟ یسیلگنا  هب  ًامتح  هدمآ ؟! شدلج  تشه  ج :

دعب دنسیون و  یم  هلاقم  جراخ  لخاد و  رد  يدیتاسا  تسا و  یسراف  نآ  یلصا  نتم  نوچ  دننک ، یم  همجرت  هک  دنتفگ  ناشدوخ  س :
.دوش یم  همجرت  یسیلگنا  هب  تخاونکی  روط  هب  هدش  هداتسرف  یسراف  نتم 

.میرذگب لاح  ره  هب  ...منیبب  ار  نآ  ملیام  یلیخ  .تسا  بلاج  یلیخ  ج :

ییاـقب زا  دـعب  ناـشکتمحز ، بزح  ورین ، يرـس  کـی  نتـشاد  دوجو  اـب  ارچ  .ییاـقب  ثحب  ناـمه  رـس  رب  میورب  میرذـگب و  هلب ، س :
؟ دریگب اپ  تسناوتن 

نارادفرط هدع  کی  دندوب ؟ یناسک  هچ  اهنآ  ياهورین  .دنزادنا  یم  هار  يدایز  تاغیلبت  یکلم  نازاس  تب  .دنتشادن  يدایز  يورین  ج :
.دنتفرگ رارق  تهج  نآ  رد  همه  دنا و  هداد  لیکشت  ار  موس  يورین  ًادعب  هک  دننک  یم  اعدا  ناشدوخ  هک  دندوب  یکلم 

.میوگ یم  ار  بالقنا  نارود  ای  لاس 43 و  نامه  زا  دعب  نم  هن ، س :

ینامزاس طابترا  نودب  ناراداوه  يور  اهنآ  بالقنا ، زا  دعب  ییاقب ؟ لابند  دـیایب  یـسک  هچ  .تشادـن  ییورین  ییاقب  مه  تقو  نآ  ج :
یم باسح  یمالـسا ، يروهمج  مکی  هرامـش  نمـشد  اکیرمآ  مسیلایرپما  ینابیتشپ  وس و  کی  زا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نیفلاـخم 
دننآ راظتنا  رد  ناگدنامزاب  نیا  .دوبن  ییاقب  لابند  هب  یسک  هنرگو  شیازفا  لاح  رد  نایضاران  هاش و  میژر  ناگدنامزاب  يور  .دندرک 

هک روط  نامه  ییاقب  مه  دادرم  زا 28  دعب  .دنتفیب  هار  شلابند  هب  همه  ات  دنک  یم  ینابیتشپ  یهورگ  هچ  ای  یسک و  هچ  زا  اکیرمآ  هک 
لاجر کی  ناونع  هب  هتشون ، متاک  دراچیر 
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.نارگید یکلم و  هداز ، يرئاح  دننام  .دوب  هدش  شومارف  یسایس 

؟ تشادن يرگید  ناوت  مایپ و  فرح و  دوب و  هدش  مامت  لاس 1340  زا  دعب  ییاقب  ینعی  س :

«، شزاس تب  گرزب   » نابز زا  هک  مه  ار  یکلم  لیلخ  ندـش  شومارف  .دوب  هدـش  مامت  دادرم  زا 28  سپ  وا  هک  تسا  نیا  تـّیعقاو  ج :
: تسا هتفگ  هک  مدش  روآدای  ًالبق  نایزوتاک  نویامه 

.تسا هدش  شومارف  یلک  هب  ناریا ، ینونک  هعماج  رد  یکلم  لیلخ 

، اه ییالاب  ياهدنب  دز و  رد  اهنت  دش و  فذح  مدرم  نایم  رد  ریت 1331، یس  زا  سپ  میوگب ، رت  قیقد  رگا  و  دادرم ، زا 28  سپ  ییاقب 
يزیچ بالقنا ، نامز  ات  لاس 42  زا  سپ  هرود  نیا  هرابرد  دوخ  هبحاصم  رد  مه  رطاخ  نیمه  هب  .دش  یم  ادیپ  مه  وا  هلک  ورس  یهاگ 
کمک وا  هب  تسا  نکمم  درک  یم  رکف  هک  ار  يدارفا  دوب  هداتفا  یگراـچیب  هب  هاـش  هک  بـالقنا  يزوریپ  کـیدزن  اـهنت  .دـیوگ  یمن 

.درک یم  توعد  تروشم  يارب  ار  ییاقب  رفظم  ماظتنا و  هللادبع  ، ینیما رتکد  لثم  دننک ،

نیا هب  لهچ ، ههد  ینعی  گرم  نامز  ات  دوب و  هاش  هبنـشراهچ  ياهزور  رواشم  هک  ءایـضدیس ، لثم  يرواشم  ای  دوب  تنیز  ییاـقب  س :
.درم هک  مه  لاس 48  زا  دعب  داد ، یم  همادا  راک 

هک ملع  هللادـسا  لـثم  .دوب  سیلگنا  ناـنیمطا  دروم  دـشاب  هک  هچ  ره  ءایـضدیس  نوچ  .دوـب  رت  نیئاـپ  یلیخ  ءایـض  دیـس  زا  ییاـقب  ج :
.دنتـشاد رایتخا  رد  ییاقب  زا  رتمهم  بتارم  هب  یلماوع  اه  یئاکیرمآ  یلو  .دوب  سیلگنا  اـب  هاـش  میقتـسم  طـبار  دوب و  مولعم  شفیلکت 

ییاقب .دنتشادن  ییاقب  دننام  ییاهاپ  هدرخ  هب  يزاین  هاش ، دوخ  اب  میقتـسم  طابترا  یماظنریغ و  یماظن و  راشتـسم  رازه  هد  دنچ  اب  اهنآ 
.تفرگ رارق  ددجم  هجوت  دروم  دندش ، يرارف  اکیرمآ  لامع  رتشیب  هک  بالقنا  زا  سپ 

.دوب طبترم  یسیلگنا  یسوساج  هاگتسد  اب  هک  درک  یم  راختفا  یعون  هب  وا  .دنک  یمن  راکنا  مه  شدوخ  ءایضدیس ، هتبلا  س :

یمن يزیچ  رواشم  دـح  زا  رتشیب  مه  شدوخ  دـنکب و  راک  تسناوت  یم  رواشم  ناونع  هب  بیترت  نیا  هب  .دوب  میقتـسم  طبار  وا  هلب ، ج :
دیوگب هاش  هب  ار  ناتـسلگنا  تسایـس  هک  هدوب  نیا  شتیرومأم  اهنت  دوشب ، ریزو  تسخن  تساوخ  یمن  تشادن ، مه  یعقوت  تساوخ و 

طبار رو و  مایپ آ  ناونع  هب  هن  ار  ءایض  دیـس  مه  اه  یـسیلگنا  دوخ  دیاش  .دنک  شرازگ  اه  یـسیلگنا  هب  ار  وا  تامیمـصت  تارظن و  و 
هنطلسلا ماوق  یبتک  دهعت  نتفرگ  هرابرد  ار  وا  هیصوت  میدید  هک  روط  نامه  دندروآ و  یم  باسح  هب  رواشم  ناونع  هب  هکلب  یلومعم ،

يرـس وت  دنتـشاد  یتردق  هک  شیابقر  زا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دید و  یم  يریزو  تسخن  باوخ  ، رمع نایاپ  ات  ییاقب  اما  .دـنتفریذپ 
کی ییاقب  .دروخ  یم 
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.دوب بلط  هاج 

شناربهر راکتبا  شـشوک و  دمایپ  يدایز  رایـسب  دـح  ات  دروایب  دوجو  هب  یتکرح  تسناوت  یّلم  ههبج  ات 43  ياه 39  لاـس  رد  هکنیا 
زا 43 سپ  .دوب  تکرح  نیا  هدننک  نییعت  لماع  دوب ، هدنز  زونه  هک  قّدصم ، رتکد  اب  شطابترا  ههبج و  نیا  هتشذگ  مان و  هکلب  دوبن ،

دروایب دوجو  هب  یتکرح  تسناوتن  یّلم  ههبج  مه  بالقنا  هناتسآ  رد  دوش و  یم  شومارف  یّلم  ههبج  مه 

؟ تشادن نتفگ  يارب  یفرح  مه  يرکف  ظاحل  هب  تشادن ، يا  هبذاج  چیه  ییاقب  س :

يدنسپ مدرم  یسایس  تیصخش  ياراد  ییاقب  دنکب ؟ يداهنـشیپ  هچ  دیوگب ؟ تسناوت  یم  هچ  .دیوگب  تسناوت  یمن  يزیچ  ًالـصا  ج :
، دنک رـشتنم  ار  دهاش  همانزور  تسناوتن  یتح  .دـنک  عمج  مه  درگ  ار  نارگراک  نارکفنـشور و  زا  يرـشق  ای  مدرم و  دـناوتب  هک  دوبن 
هک یناشاک  هللا  تیآ  نادنزرف  تیآ و  کمک  هب  ییاقب  لاح ، ره  رد  یلو  .دوب  هتـشذگرد  مه  هک  دوب  يرهز  لام  دـهاش  زایتما  نوچ 

دنتـشاد و یهجوت  لباق  تاناکما  دوب  هدش  ملع  قّدصم  رتکد  ندرپس  شومارف  هب  يارب  یمالـسا  يروهمج  رد  هک  ناشردپ ، رتچ  ریز 
ههبج ناربهر  .تشاد  ار  نیا  ناکما  يدودحم  رایـسب  دح  ات  .دـنک  رتشنم  ار  يا  همانزور  تسناوت  یم  دـندوب ، هدیـسر  مه  ییاهاج  هب 

هک یتقو  دـندوب  هدرکن  شزاس  نایچاتدوک  اب  هدرکن و  تنایخ  دـندوب ، هدرک  ظـفح  ار  ناـشدوخ  ملاـس  هرهچ  هک  نآ  رطاـخ  هب  یّلم 
.دننکب زیهجت  ار  نایوجشناد  بوخ ، مان  ملاس و  هتشذگ  نامه  اب  دنتسناوت  دش  مهارف  نآ  ناکما 

رتکد اب  وا  ییانـشآ  نارود  هب  همادا  رد  میزادرپب  یکلم  لیلخ  هب  ییاقب ، هرابرد  لـصفم  ياـه  تبحـص  زا  دـعب  دیـشاب  قفاوم  رگا  س :
.میزادرپب هورگ  نیا  يریگ  لکش  نایرج  رفن و  هورگ 53  ناملآ و  رد  ینارا 

هلمج زا  یکلم  لیلخ  هلب  .منک  یم  لقن  مراد  رطاخ  رد  هک  ار  هچنآ  اهنت  نم  هک  هتفگ  ار  يداـیز  بلاـطم  ناـیزوتاک  هراـب  نیا  رد  ج :
دش و انشآ  ینارا  رتکد  اب  هک  دوب  اجنامه  رد  درک و  یم  لیصحت  یمیش  هتشر  رد  هک  دوب  ناملآ  هب  ناریا  تلود  یمازعا  نایوجـشناد 
هب وا  .دـندنادرگرب  ناریا  هب  دـنک  مامت  ار  دوخ  تالیـصحت  هکنآ  زا  لبق  ار  وا  رطاخ  نیمه  هب  دـعب  درک و  ادـیپ  یتسینومک  تالیامت 

.دندرک یم  يراکمه  ینارا  اب  هک  تسویپ  یناسک  هورگ  هب  درک و  ادیپ  سامت  ینارا  اب  دش و  ناتـسریبد  ملعم  اجنیا  رد  دـمآ و  ناریا 
راتفرگ يرگید  ياه  نایرج  اب  طابترا  رد  هک  اه  یـضعب  .دندوبن  رفن  ینارا 53  هورگ  هتبلا  .دروآربرس  رفن  اهدعب 53  هورگ ، نیمه  زا 

نایرج اب  طابترا  رد  هک  شنمدار  رتکد  لثم  .دندروآ  دوجو  هب  ار  رفن  هدش و 53  هفاضا  ینارا  هورگ  هب  دندوب  هدش 
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دندـش هدـش و  هفاضا  هورگ  هب  مه  اهنیا  میدـق و  تسینومک  بزح  دـش و  راتفرگ  نارود  نامه  رد  اـه  یتشر  ناـیرج  ماـن  هب  يرگید 
.رفن هورگ 53 

.تسا هدش  رشتنم  هنازرف  نیسح  راعتسم  مسا  هب  هتبلا  هک  هدیسر  پاچ  هب  ینمؤم  رقاب  هتشون  رفن ، مان 53  هب  یباتک  ًاریخا  س :

.تسین ینمؤم  رقاب  رثا  .مدید  ار  باتک  نآ  نم  ج :

.تسا هتشاذگ  نآ  رب  راعتسم  مسا  هدرک و  میظنت  ار  نآ  ینمؤم  دوخ  ایوگ  ارچ ، س :

دانـسا هدـمآ  باتک  رد  يرتسگداد  زا  هک  يدانـسا  طـقف  هتـشون ، هدنـسیون  هک  هچنآ  هراـبرد  اـما  .تسا  يرگید  رما  راعتـسم  مسا  ج :
.تسا شخبماکدض  رثا  همه  اما  دنتسه  یبلاج 

؟ تسا هتشاد  یلکشم  هچ  وا  نایرج  شخبماکاب و  ینمؤم  رقاب  ارچ ؟ س :

! تسا ینرفوزیش »  » وا يرامیب  مسا  ایوگ  .تسالتبم  يرونایک  شخبماک و  اب  ینمشد  يرامیب  هب  وا  ج :

؟ دشاب دض  ارچ  تشادن ، یتیعقوم  هک  مه  بزح  رد  دهد ! یمن  دق  شلاس  نس و  هک  وا  ینمؤم ؟ رقاب  س :

.تسا دض  ًادیدش  هلب ، ج :

ياهمدآ ناونع  هب  .دنتـشاد  ییاه  طاـبترا  .دـندوبن  تسینومک  یگمه  دـندش  ریگتـسد  هک  اـهنیا  هک  درک  دـیکأت  وا  لاـح ، ره  هب  س :
.دراد ار  لیلحت  نیمه  مه  يولع  گرزب  هتبلا  .دندوبن  حرطم  يرکف  ياهمدآ  ای  نیسیروئت و 

رگید ياه  هتـشون  رد  تسه و  باتک  نیا  رد  هک  يزیچ.تسا  يا  هماخرونا  بلاطم  نامه  ًابیرقت  هتـشون ، ینمؤم  رقاب  هک  یلئاـسم  ج :
هیـضرف رگید  عوضوم  تسا و  ینارا  رتکد  تایعافد  ناتـسداد و  هماناعدا  لثم  رگید  ياهزیچ  یـضعب  تافارتعا و  ناـمه  یکی  تسین 

نایب ار  تافارتعا  نآ  يوروش ، تاماقم  تقفاوم  اب  شخبماـک  ًـالامتحا  هک  دـهد  یم  رظن  نآ  بسحرب  هدرک و  حرطم  وا  هک  تسا  يا 
لباـقم رد  صرق  مکحم و  یلیخ  هک  هدوـب  يدارفا  ءزج  نادـنز  رد  یکلم  دـندش ، راـتفرگ  ینارا  هورگ  هک  نـیا  زا  دـعب  .تـسا  هدرک 

هک تسا  هدرک  اعدا  دوب ، اه  نیمه  ءزج  هک  یتوملا  ءایـض  هتبلا  .دادـن  ناشن  نادـنز  رد  دوخ  زا  یفعـض  هنوگ  چـیه  هداتـسیا و  سیلپ 
غورد کـی  نیا  هک  تسا  هتفگ  وا  .تسا  هدرک  بیذـکت  ار  نیا  شتارطاـخ  رد  یکلم  یلو  ینارا ! شوـگ  وـت  هدز  هعفد  کـی  یکلم 

.تسا هتشاذگ  یم  رایسب  مارتحا  ینارا  هب  وا  هک  ارچ  تسین  رتشیب  هنامرشیب 

اتسور و ریشدرا ، لثم  یمیدق  ياه  تسینومک  ، نایرج کی  تشاد ، دوجو  نایرج  ود  نادنز  رد 
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رگید ناـیرج  کـی  دـندوب و  يوروش  داـحتا  صرق  اـپورپ  راداوه  رفن  هس  ره  یلو  دوب  داـیز  فـالتخا  ناـشنیب  هک  دـندوب  يرو  هشیپ 
باصتعا نیلوا  دـندوب و  تفن  تکرـش  نارگراـک  زا  هس  ره  هک  رگید  رفن  کـی  دـیما و  یلع  يراـختفا ، فسوی  رفن ، هس  زا  لکـشتم 

، نایرج ود  نیا  نیب  .دوب  هدرک  لیصحت  وکسمرد   (1)« فتوک  » هدکـشناد رد  يراختفا  فسوی  .دندوب  هتخادنا  هار  ار  تفن  نارگراک 
.تشاد دوجو  يدیدش  هنامصخ و  هداعلا  قوف  فالتخا 

؟ یصخش یتالیکشت و  ای  دوب ؟ یسایس  دوب ؟ یکیژولوئدیا  کیروئت و  فالتخا  ًاعقاو  دوب ؟ هچ  فالتخا  هشیر  س :

یلو دندرک  یم  مهتم  ندوب  يوروشدـض  یتسیکـستورت و  تالیامت  نتـشاد  هب  ار  شنارای  يراختفا و  فسوی  اتـسور ، ریـشدرا و  ج :
ًادـیدش تشاد ، رارق  نآ  سأر  رد  نیلاتـسا  هک  روشک  نآ  رد  دوجوم  مظن  يوروـش و  داـحتا  هب  همه  دـندوب ، نادـنز  رد  هک  نارگید 
يوروش رد  مه  وا  دوب  هغارم  لـها  هک  دوب  هداز  یقت  شاداد  ماـن  هب  يدرف  یمیدـق ، ياـه  تسینومک  نیمه  ناـیم  رد  .دـندوب  دـقتعم 

.دنک یم  فیرعت  یلیخ  یلیخ ، وا  زا  یکلم  دوب و  هدرک  لیصحت 

ناـسنا اـعقاو  .مدوـب  هدـید  ار  وا  بزح  لوا  هرگنک  رد  مه  نم  .دـش  مادـعا  ناـجیابرذآ  رد  هک  تسا  ییاـهنآ  ءزج  هداز  یقت  شاداد 
هک نیا  لیلد  هب  دـیما ، یلع  يراختفا و  فسوی  زا  شتارطاخ  رد  یکلم  .تسا  تسرد  ًالماک  وا  قح  رد  یکلم  فیرعت  دوب و  یئـالاو 

ياج رگا  دـیوگ : یم  اج  کی  یتح  .دـنک  یم  لیلجت  یلیخ  دوب ، یناسنا  ًاعقاو  يا و  هدوت  راتفر  یلیخ  يداع  ناینادـنز  اـب  ناـشراتفر 
.دنتشاد ناحجر  نارگید  همه  هب  دیما » یلع   » و يراختفا » فسوی   » میرذگب رگا  ینارا  دوخ  زا  رفن  نیا 53  نیب  دشاب ، هسیاقم 

دنتـشاد و یتسیکـستورت  تالیامت  اهنیا  هک  دـیوگ  یم  وا  .رگید  لکـش  هب  یهتنم  .دـیوگ  یم  ار  لئاسم  نیمه  نیع  مه  يا  هماخرونا 
رتکد نوچ  .تسا  طبر  یب  يا  هماخ  ياعدا  نیا  هتبلا  .دش  یم  تسیکستورت  دوب ، هدنام  هدنز  ینارا  رتکد  رگا  هک  دنک  یم  اعدا  یتح 

یئاعدا دنتسین  هدنز  هک  یناسک  هرابرد  دناوت  یم  سک  ره  .تسا  اعدا  کی  نیا  هتبلا  .تسا  هتشاد  طابترا  نرتنیمک  اب  ًاصخـش  ینارا ،
.تسا یئاتمه  یب  داتسا  هنیمز  نیا  رد  يا  هماخ  دنکب و 

هژیو هب  نارگید و  تسا  هتـشون  یکلم  هک  يروط  هب  داد  یم  خر  نادـنز  نارومأـم  ناینادـنز و  ناـیم  نادـنز  رد  هک  یئاـهیریگرد  رد 
ضحم هب  یلو  دندرک  یم  تروپ  تراه و  يردنکسا 

.درک یم  تیلاعف  اهیقرش  شزومآ  يارب  هک  دوب  يوروش  رد  یبزح  يا  هسردم  - 1
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.دنتخادنا یمن  رطخ  هب  ار  دوخ  نارگید  رگید و  رفن  ود  یکی  دنام و  یم  یکلم  طقف  دش  یم  يریگرد  هلئسم  هکنیا 

هلمج زا  يدزی و … يردنکـسا ، جریا  لثم  هتـشون ، یبلاطم  اهنیا  کی  کی  هراـبرد  وا  دـنک  یم  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  رابدـنچ  یکلم 
يربط هرابرد  .دـندروخ  یم  یئاهنت  ناـشدوخ  دنداتـسرف و  یم  بوخ  ياذـغ  ناـشیارب  هناـخ  زا  هک  ناـشندروخ ، اذـغ  عضو  هراـبرد 

سپ هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اهدروخرب  نیمه  ریثأت  تحت  نادنز  رد  یکلم  .دـنا  هدرک  دـیئأت  مه  نارگید  هک  تسا  هتـشون  یبلاطم 
: تسا نینچ  شتارطاخ  رد  وا  هتشون  نیع  .دنک  یمن  يراکمه  دارفا  نیا  اب  يدازآ  زا 

نیا رد  ارم  منک  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تارطاخ  نیا  رد  دیاش  هک  يرگید  خلت  ياه  شیامزآ  هلـسلس  کی  روکذم و  تادهاشم  ... 
، رفن نیمه 53  هدـنیآ  رد  هک  یتروص  رد  هک  مدرک و  مالعا  همه  روضح  رد  تقو  نامه  ار  دوخ  میمـصت  تخاس و  ممـصم  تالیخت 

(1) ...درک مهاوخن  تکرش  نایرج  نآ  رد  نم  ، دنریگب تسد  رد  ار  ینایرج  يربهر  هتسه 

یم دیآ و  یم  شیپ  شیارب  یکچوک  هثداح  دیازفا  یم  نآ  رب  مه  يزیچ  دنک و  یم  رارکت  مه  باتک  يدـعب  پاچ  رد  ار  بلطم  نیا 
: دیوگ

یم دایز  ریثأـت  نم  رد  تامدـقم  نآ  زا  دـعب  کلذـعم  دوب ، تیمها  یب  کـچوک و  هتـشذگ ، خـلت  ثداوح  هب  تبـسن  هک  هثداـح  نیا 
، دنشاب رفن  هورگ 53  نیمه  شا  هدننک  يربهر  هتـسه  هک  نادـنز  زا  جراخ  رد  ینامزاس  اب  يراکمه  مدـع  میمـصت  رد  ارم  دراذـگ و 

.تخاس رت  ممصم  رت و  تخس 

داتسیا نآ  يور  مه  ًادعب  .دشاب  هتفرگ  هعفدکی  هک  هدوبن  یساسحا  هنالوجع و  میمـصت  کی  هیلوا ، میمـصت  نآ  هک  مینیب  یم  نیاربانب 
شهاگدـیعبت زا  مه  وا  دـندش  دازآ  نادـنز  زا  نارگید  هکنیا  زا  سپ  ساسا ، نیمه  رب  .دوب  مهاوخن  نم  هک  درک  مالعا  مه  همه  هب  و 

لیکـشت ناریا  هدوت  بزح  رهم 1320 ، هد  رد  هکنیا  زا  دـعب  دوب  لاـس  راـهچ  شدـیعبت ، نارود  تیموکحم و  تدـم  هک  ارچ  تشگرب 
ام هک  دندرک  رارصا  وا  هب  یلیخ  وا ، لاثما  زا  یضعبو  نیشون  هک  دنک  یم  اعدا  وا  .دیایبرد  هدوت  بزح  تیوضع  هب  دشن  رـضاح  دش ،

تسا هدوب  اهرارصا  نیمه  رطاخ  هب  ییایب و  دیاب  ًامتح  تسا و  مزال  یلیخ  وت  دوجو  میراد و  جایتحا  وت  دوجو  هب  بزح  حالصا  يارب 
نیا هب  ًاملـسم  هتبلا  يا  هماخرونا  یلو  .دریذپ  یم  ار  هدوت  بزح  تیوضع  بزح ، لوا  هرگنک  رد  دوب  هدرک  هک  يدهع  مغر  هب  وا  هک 

ییانتعا وا  هب  دش و  هدیزگرب  يزکرم  هتیمک  وضع  ناونع  هب  يربط  هک  لیلد 

ص 99. یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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.دز زابرس  بزح ، تیوضع  زا  دندوب  هدرکن 

یفارص و بقع  تفر  هک  هلال  لثم  .دنتفر  دوخ  یگدنز  لابند  هب  يدازآ  زا  دعب  دندماین و  بزح  هب  ًالصا  رفن  هورگ 53  نیا  زا  یضعب 
دوب هدش  هتفرگ  اهنآ  اب  یـشیامزآ  سامت  نیلوا  طقف  دـندوب و  کشزپ  هک  دـندوب  مه  يداجـس  ات  دـنچ  .درک  تسرد  کناب  مه  دـعب 
بزح لیکـشت  يارب  حتاف  یفطـصم  مه  ار  رفن  دنچ  .دـنتفر  ناشدوخ  يا  هفرح  یگدـنز  لابند  مه  اهنآ  .دـنراد  یعـضو  هچ  دـننیببات 
هورگ زا  هک  يا  هدع  لاح  ره  هب  .درب  دز و  رق  دوب ، ناشوزج  همه  یقارن  سابع  هک  تفن  تکرـش  هب  هتـسباو  تسیلایـسوس )  ) ناهرمه

.دندوب یمک  دادعت  دندمآ  بزح  هب  رفن   53

رد هدرک و  وـمن  بزح  هک  دـید  یتـقو  یکلم  هک  تسا  نیا  تـیعقاو  .تـسین  هناـقداص  نـم  رظن  هـب  یکلم  طابنتـسا  بـیترت ، نـیا  هـب 
دنتـشاد لیم  مه  نارگید  هتبلا  .تسویپ  بزح  هب  لوا  هرگنک  تاباختنا و  هلـصاف  رد  هداتـسرف ، سلجم  هب  هدنیامن  تشه  مه  تاباختنا 

.دشابن هقرفت  دیایب و  مه  یکلم 

اجنآ رد  هک  هتـشون  شتارطاخ  رد  هراب  نیا  رد  .دـشن  یلو  ، دوشب باختنا  يزکرم  هتیمک  تیوضع  هب  هک  تشاد  راظتنا  لوا  هرگنکرد 
: تسا نینچ  وا  هتشون  نیع  دوب ، يزاب  هقح  يدنب و  هتسد 

ربخ یب  یعامتجاریغ ، ياهراک  عون  نآ  زا  ام  حور  هک  هاکریز  بآ  ياه  هئطوت  رگید  هدرپ و  تشپ  ياه  تسب  دنب و  هجیتن  رد  يراب ،
يأر کی  تسناوت  زرواشک  نودـیرف  رتکد  تینابـصع ، جنـشت و  طیحم  داجیا  میقتـسم و  تـالمج  هجیتن  رد  نینچمه  و  دوب ، رازیب  و 

...دروایب نم  زا  رتشیب 

هب هدعو  نداد  ، يدـنب هتـسد  لثم  زرواشک ، رتکد  هرابرد  ار  یفنم  تافـص  مامت  یکلم  دوش ، یم  هدـید  هتـشون  نیا  رد  هک  روط  نامه 
.تسا هدروآ  رتشیب  يأر  کی  ارچ  هک  دننک  هیجوت  ات  دنرب  یم  راک  هب  ار  ...و  دنهدب  يأر  وا  هب  هک  نیا  يارب  دارفا 

يزکرم هتیمک  رد  اـهنت  هن  هک  تشاد  راـظتنا  وا  نوچ  .درک  ساـسحا  دوـخ  تیـصخش  هب  تبـسن  یکلم  هک  دوـب  يا  هبرـض  نیلوا  نیا 
یلیخ ار  شدوخ  وا  .دریگب  رارق  يزکرم ، هتیمک  هسیئر  تئیه  وضع  اـی  ناریبد  تئیه  وزج  ًـالثم  رتـالاب ، ماـقم  رد  هکلب  دوـش  باـختنا 

.دوب لئاق  يدایز  مارتحا  نایسناوآ  ریشدرا  يارب  اهنت  تسناد و  یم  هیقب  زا  رتالاب 

بوخ هکلب  دوبن ، طسوتم  اهنت  هن  تسا ، هدرک  اعدا  نایزوتاک » نویامه   » زاس تب  گرزب  هک  هچنآ  فـالخرب  یکلم ، يداـم  یگدـنز 
وا یگدـنز  تشاد و  یبوخ  یلیخ  دـمآرد  تشاد و  هناخوراد  شناردارب  زا  یکی  .دوب  وا  یبیجوت  لوپ  اهنت  شا  یملعم  قوقح  دوب و 

.درک یم  نیمأت  ار 

.دنتشاد یبوخ  عضو  شردارب ، ود  هژیو  هب  شا ، هداوناخ  س :
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مارتحا همه  نیـشون  هب  .دوب  لئاق  شزرا  مارتحا و  وا  يارب  اهنت  .دوشب  بآمرتش »  » ریـشدرا هکنآ  زا  شیپ  لوا ، ياـههام  رد  یکلم ، ج :
مارتحا یکلم  يارب  مه  نیـشون  .دوب  هدروآ  يور  بزح  هب  هک  دوب  یـشزرا  اب  دنمرنه  لبق  زا  وا  هک  لیلد  نیا  هب  رتشیب  .تشاذـگ  یم 

.دوب لئاق 

لک شیتفت  نویـسیمک  وضع  ناونع  هب  وا  .دـمآ  دراو  یکلم  هب  هک  دوب  يا  هبرـض  نیلوا  يزکرم ، هتیمک  تیوضع  هب  ندـشن  باـختنا 
هتبلا .دـش  یم  لیکـشت  لـک  شیتـفت  نویـسیمک  یکی  يزکرم و  هتیمک  یکی  ماـقم ، ود  زا  بزح  يربـهر  نوچ  .دـش  باـختنا  بزح 

هب یگدیـسر  یلاـم و  روما  شیتـفت  شا  هفیظو  اـهنت  دوـب و  هکـشرد  مجنپ  خرچ  تقیقح  رد  ناـمز ، نآ  رد  لـک  شیتـفت  نویـسیمک 
.دوش هداد  بیترت  بزح  رد  یماقم  مسر و  مسا و  يا  هدع  يارب  هک  دوب  یئاج  ناگرا ، نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  .دوب  تایاکش 
رتکد يروناـیک ، یتوملا ، ءایـض  یمـساق ، دـمحا  تدوج ، رتـکد  یکلم ، نیـشون ، زا  دـندوب  تراـبع  مه  شیتـفت  نویـسیمک  ياـضعا 
جریا نایـسناوآ ، ریـشدرا  زا : دندوب  ترابع  هک  دندوب  رفن  مه 11  يزکرم  هتیمک  ياضعا  .اتـسور  اضر  يولع و  یلع  سدـنهم  ، يدزی

، يزیخریما یلع  شخبماک ، دمـصلادبع  يربط ، ناسحا  یتوملا ، نیدـلارون  یمارهب ، دـمحم  رتکد  شنمدار ، اـضر  رتکد  يردنکـسا ،
.يدابانگ نیورپ  دمحم  زرواشک و  نودیرف  رتکد  یطارقب ، دومحم 

هک دوب  دقتعم  .تشادن  یتقفاوم  تسناد  یم  تارکومد  بزح  کی  ار  نآ  هک  هدوت  بزح  اب  درک و  یم  يور  پچ  زاغآ  رد  ریشدرا ،
ربتعم اب  هک  دـنتفگ  وا  هب  يوروش  تاماقم  يوس  زا  تفرن و  شیپ  شرظن  نیا  اما  .درک  هدـنز  هراـبود  ار  ناریا  تسینومک  بزح  دـیاب 

هب هجوت  اب  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  شیارب  سبح  لاـس  تخانـش و 10  یم  مرج  ار  یتسینومک  تیلاعف  هنوگره  هک  نوناق 1310  ندوب 
ربرد مه  ار  تسینوـمکریغ  یلم  ياـهورین  هک  پچ  کـیتارکومد  بزح  کـی  تسا  رتـهب  ناریا ، مدرم  رد  یبهذـم  دـیدش  تـالیامت 

.دنک تیلاعف  تسینومک  بزح  ياج  هب  دریگب ،

دندوب هتفگ  مه  يوروش  هب  هک  دوب  اه  یـسیلگنا  راشف  هک  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  ناریا ؟ تیعقوم  ای  دوب  سیلگنا  راشف  هجیتن  نیا  س :
.دندوب هتفرگ  رظن  رد  ار  ناریا  یبهذم  ّوج  اهیوروش  دنیوگ  یم  مه  یضعب  دشاب  هتشاد  تیلاعف  دیابن  اه  تسینومک  ناونع  هب  يزیچ 

جریا راـکتبا  تسینومک ، بزح  ياـج  هب  هدوـت  بزح  لیکـشت  رکف  هک  دراد  رارـصا  یلیخ  يورـسخریما  .دوـب  اـهیوروش  رظن  نیا  ج :
ترافـس لوا  ریبد  هک  فوا ، یلع  متـسر  یتـح  تساـه و  يوروش  هیـصوت  نیا  هک  دـیوگ  یم  يا  هماـخرونا  .تسا  هدوـب  يردنکـسا 

تسین مولعم  دننک و  یم  در  ار  يا  هماخ  ياعدا  نیا  نارگید  هتبلا  .تسا  هدرک  تکرش  مه  بزح  سیسأت  هسلج  رد  دوب  يوروش 
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؟ تساجک زا  اعدا  نیا  هشیر  هک 

.دوب تکاس  یلو  تشاد  روضح  فوا  یلع  متسر  هک  دیوگ  یم  س :

یبلطم نینچ  اه  یضعب  هک  متفگ  متارطاخ  رد  نم  .مناد  یمن  نم  هن ، ای  تسا  تسرد  نیا  الاح  .دز  یمن  فرح  دوب و  تکاس  هلب ، ج :
يزیچ مه  يربط  .مدینـشن  یـسک  زا  ار  نیا  مه  ًادـعب  مدوب و  هدـشن  بزح  وضع  زونه  مدوب و  زابرـس  نم  ناـمز  نآ  رد  .دـنا  هتفگ  ار 

.تشادن بزح  نیسسؤم  اب  يا  هطبار  چیه  زونه  نامز  نآ  رد  هک  دنک  یم  حرطم  يا  هماخ  ار  ییاعدا  نینچ  .تسا  هتفگن 

.تساه يوروش  هتخادرپ  هتخاس و  ناریا ، هدوت  بزح  هک  دنتفگ  دندرک و  ملع  ار  اعدا  نیا  بزح  نیفلاخم  مه  دعب 

هدوب يردنکسا  زا  هدوت  بزح  لیکشت  رکف  هکنیا  نداد  ناشن  يارب  شالت  همهنآ  دوجو  اب  يورسخریما  هک  تسا  نیا  نم  بجعت  اهنت 
يردنکـسا زا  هراب  نیا  رد  ارچ  دوب ، هدـش  رـشتنم  يردنکـسا ، اب  وا  يوگتفگ  نامز  رد  همه  يا  هماخ  باتک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  زاـب  و 

يردنکسا هک  دشک  یم  ریـشمش  يورـسخریما  لاح  ره  هب  .هدرکن  پاچ  ار  جریا  باوج  هدیـسرپ و  مه  دیاش  تسا ؟ هدرکن  یـشسرپ 
کی هک  دریگ  یم  میمـصت  ریـشدرا  لاحره ، هب  .دـندرک  دـیئأت  ار  نآ  اه ، يوروش  مه  دـعب  دـشاب و  هدوت »  » دـیاب بزح  مان  هک  هتفگ 

هک تسینومکریغ ، هدوت  بزح  رد  هورگ  نیا  دارفا  دروآ و  دوجو  هب  یفخم ، روط  هب  یلو  هدوـت  بزح  راـنک  رد  یتـسینومک  ناـیرج 
.دنبای تسد  بزح  يربهر  تاماقم  هب  دننک  یعس  دننک و  تکرش  دنوش ، یم  نآ  دراو  مه  تسینومکریغ  رصانع 

هب مه  يا  هیرشن  دندرک و  یم  تکرش  مه  رگید  رفن  دنچ  يرونایک و  یمساق و  دمحا  نیـشون ، هلمج  زا  نارکفنـشور ، زا  يرفن  دنچ 
.دندرک یم  پاچ  یتسینومک  مارم  لوصا  هرابرد  یفخم  تروص 

؟ دوب لاعف  وضع  تشاد و  تکرش  تاسلج  نیا  رد  مه  یکلم  لیلخ  ایوگ  س :

، اه يوروش  هراشا  اب  نایرج  نیا  دـش ، بزح  وضع  مه  یتقو  دـیآرد ، بزح  تیوضع  هب  یکلم  هک  دوب  نیا  زا  شیپ  تاسلج  نیا  ج :
رکذت ریـشدرا  هب  مه  اهنآ  دیوگ و  یم  يوروش  تاماقم  هب  دوش و  یم  نایرج  هجوتم  يردنکـسا  هکنیا  لثم  ًارهاظ  .دوب  هدـش  لیطعت 

.دنک لیطعت  ار  نایرج  هک  دنهد  یم 

.دندرک یم  يریگولج  يزاوم  تانایرج  زا  تدش  هب  اه ، يوروش  نوچ  هلب ، س :

ار تیعقاو  نیا  دـیاب  دراد ، نآ  رب  يدایز  دـیکأت  دوخ  تارطاخ  رد  یکلم  لیلخ  هک  بزح ، يربهر  رد  تاحالـصا  هرابرد  اما  هلب ، ج :
زا رفن  دنچ  راک ، زاغآ  رد  يردنکسا  هک  میوگب 
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ردارب يدزی  دمحم  يردنکسا ، سابع  هلمج  زا  .دوب  هدرک  بزح  يربهر  دراو  یّلم » رـصانع   » ناونع هب  ار  راد  هلئـسم  ياه  تیـصخش 
نامیلس  ) يردنکـسا نسحم  نامیلـس  اهنت  .دنتـشادن  یعامتجا  یّلم و  ههجو  هنوگچیه  هک  دارفا  لیبق  نیا  زا  رفن  هس  ود  يدزی و  رتکد 

، اه یمیدق  زا  يرامش  .تشاد  تیبوبحم  نایرازاب ، یتح  مدرم ، زا  يا  هدع  نایم  رد  هک  دوب  يا  هقباساب  مانشوخ و  تیـصخش  ازریم ،)
یکی مه  یکلم  لیلخ  .دندوب  فلاخم  ًادج  دارفا  هنوگنیا  اب  دندوب ، هدش  بزح  دراو  هزات  هک  ینارکفنشور  نایسناوآ و  ریـشدرا  دننام 

مه وا  زا  تفر و  مه  قّدـصم  رتـکد  دزن  يردنکـسا  .دوب  يدزی  رتـکد  فلاـخم  یتـح  دارفا ، هنوـگ  نیا  نیفلاـخم  نیرت  تخـسرس  زا 
.درکن لوبق  قّدصم  رتکد  یلو  دوب  هدرک  توعد 

ات .دـنکن  ینادـنز  ینامزاس ، بزح و  چـیه  رد  ار  دوخ  تشاد ، مدرم  نایم  رد  هک  يا  ههجو  هب  هجوت  اب  هک  دوب  نیا  قدـصم  تسایس 
.دنام یقاب  میمصت  نیمه  رب  مه  رخآ 

بزح لیکشت  زاغآ  رد  هک  يرگید  هلئسم  .دندش  هتشاذگ  رانک  بزح ، لوا  سنارفنک  رد  دارفا  هنوگنیا  نیفلاخم ، راشف  اب  لاح  ره  هب 
.دوب يرو  هشیپ  هلئسم  دش ، حرطم 

هـشیپ .دوش  بزح  دراو  يرو  هشیپ  هک  تساوخ  یمن  هجو  چـیه  هب  ریـشدرا  دـندوب و  رگیدـکی  ینوخ  نمـشد  يرو ، هشیپ  ریـشدرا و 
.دوب هدرک  تکرش  بزح  نیسسؤم  هسلج  رد  ینعی  .دوب  مه  بزح  نیسسؤم  وزج  يرو 

نایـسناوآ و ریـشدرا  راشف  تحت  دـعب  یلو  میدرک  میظنت  مه  اـب  يرو  هشیپ  نم و  ار  بزح  هماـنمارم  هک  دـیوگ  یم  يردنکـسا  جریا 
هـشیپ مه ، بزح  هرگنک  رد  اهدعب  یتح  .دور  یم  دنک و  یم  رهق  مه  وا  دـنراذگ و  یم  رانک  بزح  يربهر  زا  ار  يرو  هشیپ  اتـسور ،

.دشن بیوصت  رفن ، ود  نیا  راشف  لیلد  هب  شا  همان  رابتعا  اما  دش  باختنا  زیربت  لوا  هدنیامن  ناونع  هب  يرو 

.هتفر فرط  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  هک  دنیوگ  یم  يا  هدع  س :

هنامـصخ يریگ  عضوم  دیدرت  نودب  یلو  درادـن ، یطابترا  ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  لیکـشت  عوضوم  اب  نایرج  نیا  نم  رظن  هب  ج :
تاعوبطم شخب  رد  بزح ، تیوضع  شریذـپ  زا  سپ  یکلم  لـیلخ  اـما  .تفرگ  هشیر  اـج  نیمه  زا  ناریا  هدوت  بزح  هب  تبـسن  شا 

نامه هکنیا  نیعرد  .دش  لدـبم  ناریا  هدوت  بزح  زادرپ » هیرظن   » هب هتفگ  دـمحا  لآ  لالج  هک  روطنامه  تشاد و  یلاعف  شقن  بزح 
کی بزح  رد  یکلم  لیلخ  راکتبا  هب  .دنتـشاد  رارق  هدوت  بزح  يربهر  رد  دـنکن  يراکمه  اـهنآ  اـب  دوب  هدروخ  دـنگوس  هک  يدارفا 

ای تاداقتنا و  رگا  دندرک و  یم  تکرـش  نآ  رد  هنادازآ  یبزحریغ  دارفا  هک  تفای  بیترت  خـساپ  شـسرپ و  ای  داقتنا و  ثحب و  هسلج 
تسایس و هرابرد  یئاه  شسرپ 
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رظنریز يرونایک  یمـساق و  دمحا  هلمج  نآ  زا  بزح و  لاعف  ناوج و  دارفا  زا  رفن  دنچ  دـندرک و  یم  حرطم  دنتـشاد  بزح  درکلمع 
تیوضع هب  هزات  دارفا  بلج  يارب  بلاج  رایـسب  هار  بآ  کی  هب  هسلج  نیا  .دـنداد  یم  خـساپ  اهداقتناو  اـه  شـسرپ  هب  یکلم  لـیلخ 

هدنیامن نامز  نیمه  رد  .دندرک  یم  اضما  هدرک و  رپ  ار  تیوضع  تساوخرد  هسلج  نایاپ  رد  نانامهیم ، زا  یـضعب  .دش  لیدبت  بزح 
، هزداراتفاک ندمآ  زا  شیپ  یمک  .دش  دراو  ناریا  هب  يوروش ، ناریا و  تفن  طلتخم  تکرش  لیکشت  داهنشیپ  اب  هزداراتفاک »  » يوروش
رد ای  هدرک و  ءاضما  ناریا  لامـش  تفن  يراذگاو  يارب  اه  یئاکیرمآ  اب  يا  همان  هلواقم  هنایفخم  دوب ، ریزو  تسخن  دعاس »  » هک یتقو 

مالعا ینارنخس  کی  رد  ، هدوت بزح  نویـسکارف  يوس  زا  یگدنیامن  هب  شنمدار  رتکد  .دش  شاف  نایرج  نیا  دوب و  نآ  ءاضما  فرش 
، یمـسر رظنراهظا  نیا  زا  سپ  .تسا  فلاخم  یجراـخ  ياـهروشک  هب  تفن  زاـیتما  هنوگره  نداد  اـب  ناریا  هدوت  بزح  هک  دوب  هدرک 

داهنـشیپ قدصم  هرخالاب  .داد  رارق  يراوگان  رایـسب  عضو  رد  ار  بزح  يربهر  يوروش ، داحتا  يداهنـشیپ  حرط  هزداراتفاک و  ندـمآ 
: دنک یم  فیرعت  نینچ  بوخ  یلیخ  ار  نایرج  يردنکسا ، جریا  .درب  سلجم  هب  ار  دوخ 

نفلت .مدوب  مدوخ  لزنم  رد  زور  کی  تفن  عوضوم  يارب  هزداراتفاک  تسایر  هب  یگدنیامن  تئیه  ندمآ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  هیـضق  »
میآ یم  مدوخ  نم  دیراد ، رایتخا  متفگ : .دنک  ندید  نم  اب  دهاوخ  یم  هک  تفگ  .تسا  قدصم  رتکد  مدید  نفلت ، ياپ  متفر  .دندرک 
امـش تمحز  هب  یـضار  چیه  نم  تسا و  ناتدوخ  لزنم  هتبلا  متفگ : .امـش  ندید  میایب  مدوخ  مهاوخ  یم  نم  هن  تفگ : .نات  تمدـخ 
رـسپ هلزنم  هب  وت  تفگ : یم  نم  هب  هشیمه  وا  .مدرک  یم  مارتحا  یلیخ  وا  هب  نم  .امـش  لزنم  میآ  یم  دیئامرفب  رما  دـیراد  لیم  متـسین ،

تمدـخ وت  دـیاب  یم  تسا  اـم  لاـم  تسا ، اـم  نطو  تکلمم  نیا  یتسه ، ازریم  ییحی  رـسپ  وت  .دوب  نم  ردارب  ازریم  ییحی  ، یتـسه نم 
هچ مرـضاح ، دیئامرفب  هچ  ره  هک  هدـنب  متفگ : .یهد  ماجنا  دـیاب  دـیآ  یمرب  يراک  رگا  وت  تسد  زا  ینکب ، نآ  هب  تبـسن  ار  تدوخ 

، مدرم .دنهاوخ  یم  زایتما  .دنهاوخ  یم  تفن  دنا و  هدمآ  اه  يوروش  هک  تسا  نیا  تیعـضو  نآلا  تفگ : تسا ؟ هتخاس  نم  زا  يراک 
لوبق دنناوت  یمن  دننکب ، رامعتـسا  دنهاوخ  یمن  اه  يوروش  میئوگب  مه  ردق  ره  .دنراد  مه  قح  دیآ  یم  ناشدب  زایتما  تغل  زا  ًالـصا 

دادرارق اهنآ  اب  ام  دنهاوخ  یمن  ارچ  بوخ  دنهاوخ ، یم  تفن  اه  نیا  رگا  دنرادرب  دیاب  ار  نآ  تسا و  يدوخیب  زایتما  مسا  نیا  .دـننک 
، مینک وغل  ار  رگید  تازایتما  میهاوخ  یم  الاح  ام  دـنهاوخ ، یم  دوخیب  ار  زایتما  دـنهاوخ ؟ یم  زایتما  ارچ  رگید  .میدـنبب  تفن  شورف 

وت زا  نم  تفگ : تسیچ ؟ اه  تبحص  نیا  زا  روظنم  مناد  یمن  الاح  بوخ ! متفگ : يوروش ؟ هب  میهدب  رگید  زایتما  کی  میورب و  هزات 
هب هتفر و  مهاوخ  یم 
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تفن زاـیتما  هک  داد  مهاوخ  داهنـشیپ  نآ  نمـض  منک و  یم  یقطن  سلجم  رد  ادرف  نم  دنـشاب  قفاوم  رگا  یئوـگب  یناـمهفب و  اـه  نیا 
.دشاب تفن  شورف  دادرارق  یلو  دشابن 

یم ینعی  يراد ؟ راـک  هچ  وگب  ناـشیا  هب  ورب  ـالاح  وت  تفگ : .متـسین  يوروش  ترافـس  رومأـم  هک  نم  ، مرادـن یطاـبترا  هدـنب  متفگ :
یـسک هچ  اـب  ار  بلطم  نیا  مناد  یمن  هدـنب  رخآ  نم ...  اـقآ  هک : میوگب  متـساوخ  هچ  ره  هصـالخ  .یتدوخ  هلب  هک  دـیوگب  تساوخ 
.متسه رظتنم  لزنم  رد  ادرف  نم  .متـسه  وت  باوج  رظتنم  نم  نک  تبحـص  دهاوخ  یم  تلد  هک  یـسک  ره  اب  ورب  تفگ  .منک  تبحص 

...بوخ رایسب  متفگ :

امـش اب  نآ  هب  عجار  هدـمآ و  متـساوخ  یم  نم  هک  تسا  یمهم  بلطم  کی  متفگ : مدرک و  نفلت  يوروش  ترافـس  هب  تفر  هک  دـعب 
هدرک و تبحص  نم  اب  هدمآ  قدصم  رتکد  هک  متفگ  فوا  یلع  هب  ًالبق  اجنآ  متفر  .دیئایب  بوخ  یلیخ  دنتفگ : .منکب  تبحـص  يزرد 

یتبحص نوچمه  هدمآ و  ناشیا  هک  تسا  نیا  هیضق  متفگ : هیچ ؟ تفگ : دمآ و  مه  وا  تفگ  ریفـس  هب  تفر  .تسا  وا  هب  عجار  بلطم 
ای میـشورفب و  يوروش  هب  تفن  هک  نیا  اب  دیوگ ، یم  متفگ : مداد و  حیـضوت  دوب  هتفگ  هک  روطنامه  هصالخ  ...دیوگ  یم  .دـنک  یم 
هب هنیمز  نیا  رد  يداهنـشیپ  ادرف  دراد  رظن  رد  وا  دیـشاب  قفاوم  امـش  رگا  هک  دنتفگ  میرادن و  یتفلاخم  مینک  دـقعنم  یتراجت  دادرارق 
زا دهاوخ  یم  هک  مدیمهف  هتبلا  .تفر  وا  مدرگ و  یمرب  نم  .دیـشاب  اج  نیمه  دینیـشنب و  تفگ  تسیچ ؟ امـش  هدـیقع  .دـهدب  سلجم 

لاحـشوخ یلیخ  نم  دـنکب : ار  شداهنـشیپ  دـیئوگب  تفگ : تشگرب و  هک  دیـشک  لوط  رتشیب  مه  تعاس  مین  ًاـبیرقت  .دـسرپب  وکـسم 
...مدش

.ناتتمدخ میایب  دیاب  هدنب  متفگ : دش ؟ روطچ  تفگ : دوب  نفلت  ياپ  شدوخ  مدرک  نفلت  قدصم  رتکد  لزنم  هب  مدمآ و  ًاروف  نم  دـعب 
تسب و الاب  زا  ار  قاتا  رد  تفچ  دش  دنلب  .دوب  هتـسشن  شقاطا  يوت  قّدـصم  رتکد  لزنم  متفر  مدـش و  دـنلب  دوز  نم  .ایب  يروف  تفگ 

ارم دش و  دنلب  .دینکب  ار  ناتداهنشیپ  امـش  هک  میوگب  امـش  هب  هک  دنداد  باوج  نم  هب  متفر و  نم  متفگ : دش ؛ یچ  بوخ  تفگ : دعب 
.اه فرح  نیا  زا  يدرک و  تکلمم  نیا  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  یناد  یمن  تفگ : دیسوب و 

ياـطعا نآ  رد  .درک  یمن  قیبطت  دوب  هدز  اـم  هب  هک  یفرح  اـب  هتبلا  هک  داد  سلجم  رد  ار  يا  هداـم  هس  داهنـشیپ  نآ  شیادرف  قدـصم 
.دوب مه  تفن  شورف  تبحص  هکنیا  لثم  ...هتشادن  نآ  هب  عجار  هرکاذم  قح  یتلود  چیه  هدش و  عونمم  زایتما 

بنج و هب  يردـق  قدـصم  داهنـشیپ  نیا  زا  سپ  ام  ياقفر  .مدوب  هدزن  نامدوخ  ياقفر  هب  یفرح  قدـصم  اـب  هرکاذـم  نیا  هراـبرد  نم 
نیا اب  ام  رگا  هک  تسا  يروط  عضو  مدید ، دعب  .دندمآرد  شوج 
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هدوت بزح  داهنشیپ  هکنیا  ناونع  هب  قدصم  داهنشیپ  هک  دیآ  دوجو  هب  تسا  نکمم  لامتحا  نیا  سلجم  رد  ، مینکن تفلاخم  داهنـشیپ 
...دوش در  تیرثکا  فرط  زا  تسه  مه 

قدـصم داهنـشیپ  هیلع  یبلطم  دـیارج  زا  مدرم »  » همانزور رد  اهدـعب  هکنیا  زا  لبق  اریز  متفگ  یم  اجنیا  رد  یتسیاب  یم  ار  ناـیرج  نیا 
(1) .دوب هدش  جرد 

ارچ تسا  هدرک  حرطم  اـه  يوروش  يارب  هبناـج  همه  قیقد و  روطب  ار  قدـصم  رتکد  داهنـشیپ  يردنکـسا  رگا  هک  تسین  نشور  هتبلا 
؟ دندرک تفلاخم  نآ  اب  ًادیدش  سلجم  رد  نآ  بیوصت  حرط و  زا  سپ  دندرک و  تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  زاغآ  رد  اهنآ 

هدـننادرگ دـش  زاـغآ  قدـصم  رتکد  هب  مه  بزح  تاـعوبطم  هلمح  سلجم  رد  هدـش  بیوصت  حرط  اـب  اـه  يوروش  تفلاـخم  یپ  رد 
یم طخ  ناوج  ناگدنهد  خساپ  هب  هک  دوب  یکلم  لیلخ  دوب  هدش  روشرپ  یلیخ  هک  داقتنا  ثحب و  تاسلج  رد  همانزور و  رد  تالمح 

.تشون مدرم »  » همانزور رد  قدصم  رتکد  داهنشیپ  هیلع  لصفم  هلاقم  هس  شدوخ  داد و 

: تسا هدرک  لقن  ار  ریز  رطس  دنچ  یکلم  ياه  هتشون  زا  نایزوتاک  نویامه  زاس » تبرس  »

فدـه هکلب  تسا ، وا  یلـصا  فدـه  تفن  هکنیا  هن  تسا و  یئاـشگروشک  هن  يوروش  تلود  دوـصقم  هک  تسا  نیا  اـم  یبـلق  ناـمیا 
هنوگ ره  اب  هزرابم  راعـش  اب  تسا ، رامعتـسا  لاح  نیعرد  لمع  نیا  نوچ  تسا و  يوروشدض  تسایـس  اب  تفلاخم  تلود  نآ  یلـصا 

(2) .دشاب یم  يزاوم  ًالماک  ناریا  روشک  رامعتسا 

: دسیون یم  يا  هماخرونا  .دنک  یم  عافد  يوروش  داحتا  زا  هبناج  همه  روط  هب  یکلم  دیآ ، یمرب  هتشون  نیا  زا  هک  روطنامه 

.دوب و قّدصم  رتکد  زا  هدوت  بزح  ناربهر  دیدش  تینابصع  نآ ، بیوصت  قّدصم و  رتکد  حرط  نامه  ینعی  قوف ، حرط  رگید  هجیتن 
یم تروص  یکلم  یمـساق و  نوچ  یناـبلط  حالـصا  بناـج  زا  تـالمح  نیا  رتشیب  دـش و  زاـغآ  قّدـصم  رتـکد  هب  هلمح  نآ  زا  دـعب 

.تفرگ

کی هت  ورـس   » هلاـقم رد  هژیو  هـب  و  تعاـس » اـه ي  هـبرقع  ندرک  شیپ  سپ و  «، » یفنم نزاوـت  : » نوـچ يددـعتم  تـالاقم  رد  یکلم 
ناریا و لفاحم  زا  ار  تارکاذـم  ، قّدـصم رتکد  ياقآ  حرط  : » هک تشون  اـجنآ  اـت  تفرگ و  داـقتنا  داـب  هب  ار  قّدـصم  رتکد  ساـبرک ،»

هک دنک  یم  لقتنم  یلفاحم  هب  يوروش 

.188 187 صص يردنکسا ، جریا  تارطاخ  يردنکسا ، جریا  - 1
ص 35. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 2
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« .دننک لح  ار  هلئسم  ات  يوروش  اکیرمآ و  سیلگنا ، روشک  هس  نایم  ینعی  هدرک ، رشتنم  زمیات  همانزور 

یکلم هک  يداـقتنا  ثـحب و  تاـسلج  رد  .دزاـت  یم  قّدـصم  رتـکد  هـب  تخـس  يرگید  تـالاقم  و  یفربریـش »  » هلاـقم رد  زین  یمـساق 
.میداد یم  خساپ  تاداقتنا  هب  یکلم  ییامنهار  اب  نم  دوخ  هلمج  زا  عقوم  نآ  ناناوج  زا  یعمج  دوب و  شا  هدنهد  طخ  هدننادرگ و 

داهنشیپ هرابرد  تالاؤس  رتشیب  .میهدب  خساپ  روج  هچ  دندرک  یم  دارفا  هک  یئاه  شـسرپ  ربارب  رد  هک  داد  یم  طخ  ام  هب  ًاقیقد  یکلم 
یم یمـساق  یکلم و  هک  یتالاقم  یکلم و  يربهر  تحت  ام  تاحیـضوت  هک  تسا  نیا  مه  تیعقاو  بوخ ، .دوب  تفن  هراـبرد  يوروش 
دوب هتفگ  مه  زوریف  رفظم  اهدـعب  یتح  ) دوب رت  بسانم  بتارم  هب  بونج  تفن  دادرارق  هب  تبـسن  يوروش  داهنـشیپ  هک  نیا  دنتـشون و 

یتـبثم ریثأـت  نارکفنـشور  زا  يا  هدـع  رد  هک  دـش  بجوـم  دوـب ) رت  تبثم  تفن  تکرـش  دادرارق  زا  بتارم  هب  يوروـش  داهنـشیپ  هک 
بلج بزح  هب  دـیدج ، ياهورین  زا  يا  هظحالم  لباق  رامـش  دـش  یم  رازگرب  داـقتنا  ثحب و  تاـسلج  هک  نارود  ناـمه  رد  ، دراذـگب

، هتـشون يا  هماخ  هک  يروطب  دوب و  يوروش  داحتا  تخـسرس  عفادم  نارود ، نیا  رد  یکلم  هک  دوش  یم  هدـید  بیترت  نیا  هب  .دـندش 
.تسا هدوب  نارگید  زا  رت  يدج  رتدیدشوا و  عافد 

ياه 1322؟ لاس  دودح  ینعی  س :

يوروش داحتا  زا  عافد  رد  یکلم  تخـسرس  يریگ  عضوم  .دـمآ  ناریا  هب  هزداراـتفاک  هک  یتقو  سلجم ، مهدراـهچ  هرود  رد  هلب ، ج :
هتیمک فرط  زا  تدوج  یکلم و  ناـجیابرذآ ، رد  تارکومد  هقرف  لیکـشت  زا  لـبق  یتـح  ناـجیابرذآ  هلئـسم  اـت  دـنک  یم  ادـیپ  همادا 

.دندش هداتسرف  اجنآ  هب  ناجیابرذآ  رد  یبزح  تالیکشت  هب  نداد  ناماس  ورس  يارب  يزکرم 

.مدید ار  شیاهینارنخس  ون  قرش  همانزور  رد  نم  س :

نارـسفا دارفا و  رتشیب  دوب و  اجنآ  رد  يوروش  شترا  دوبن ، شخب  تیاضر  هجو  چـیه  هب  ناجیابرذآ  رد  بزح  عضو  عقوم  نآ  رد  ج :
يدارفا .دوب  يوروش  ناجیابرذآ  هب  ناریا  ناجیابرذآ و  قاحلا  شفده  مه  فارقاب  تسایـس  دـندوب و  يوروش  ناجیابرذآ  زا  مه  نآ 

ناـشکتمحز یتیاـضران  دـنداد ، یم  نادـیم  ناـیرج  نیا  هب  اـیر » یب   » دـننام دـندوب  بلط  هاـج  بلط و  تـصرف  هـک  یبزح  هـتیمک  زا 
ار هنیمز  دوب و  هداد  تدـش  ار  یتیاضران  نیا  مه  ناجیابرذآ  هب  تبـسن  ناخاضر  زیمآ  نیهوت  تسایـس  نیکلام و  راشف  زا  ناجیابرذآ 

یلو دـندوبن  مک  رکفاب  ملاس و  دارفا  ناجیابرذآ ، رد  لوئـسم  دارفا  نایم  رد  هتبلا  دوب ، هدرک  هدامآ  ایریب  لاثما  ياه  يور  هداـیز  يارب 
.دندرک یم  افیا  ایریب »  » لاثما ار  یساسا  شقن  طئارش  نآ  رد 
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؟ دیراد یعالطا  ایریب  زا  س :

یلیخ ناسنا  .دوب  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  یئایب  ورب  دوب و  نارگراک  هیداحتا  لوئسم  ناجیابرذآ  رد  وا  مرادن ، يربخ  وا  عضو  زا  ج :
.تسا تسرد  هتشون  وا  هرابرد  شتارطاخرد  یکلم  لیلخ  هچنآ  .دوب  یشزرا  یب 

يریگ لاف  ندروآرد  لوپ  يارب  هک  مدینـش  دندرک و  رانکرب  یتیلوئـسم  هنوگره  زا  ار  وا  يوروش  هب  ترجاهم  هقرف و  طوقـس  زا  سپ 
.مناد یمن  دسیون  یم  یتالاقم  رگا  الاح  .درک  یم  اهراک  نیا  زا  يوروش  رد  .تشون  یم  اعد  درک و  یم 

.تشون یم  هوزج  هلاقم و  بالقنا  لئاوا  یلو  هن ، نآلا  س :

.دسیونب هوزج  هک  ناریا  هب  دماین  دنام و  يوروش  رد  ایریب  نآ  تروص  ره  رد  مرادن  یعالطا  نم  ج :

؟ ناریا هب  دماین  لاس 57 و 58  س :

تهج رد  لوئـسم  ناونع  هب  عضو  نیا  هدهاشم  زا  سپ  یکلم  هک  دـمآ  شیپ  عضو  نیا  نامز  نآ  رد  لاح  ره  رد  .تسین  مدای  نم  ج :
راهچ ایریب »  » قاطا رد  هک  تسا  هتشون  شتارطاخ  رد  ًالثم  .تفرگ  یتسرد  تامیمـصت  ایریب »  » لاثما هیور  یب  تامادقا  ندرک  دودحم 

سکع کی  مه  نآ  يولهپ  دنراذگ و  یقاب  ار  اهنآ  زا  یکی  اهنت  هک  دهد  یم  روتسد  یکلم  دندوب ، هدرک  بصن  نیلاتـسا »  » سکع ات 
نآ هب  دوـش  یمن  دوـب و  اـجنآ  رد  بزح  هب  یلم  هرهچ  نداد  تسرد و  تهج  رد  یکلم  ياـهراک  نیا  .دـننک  نازیوآ  ینارا  رتـکد  زا 
یم مهتم  يوروشدض  تالیامت  نتشاد  هب  ار  وا  يوروش  تاماقم  دزن  رد  ایریب »  » هک دوش  یم  نیا  وا  تامادقا  هجیتن  یلو  تفرگ  داریا 

.دننک

؟ دوب يرذآ  شدوخ  یکلم  لیلخ  س :

مراد دای  هب  هک  اجنآ  ات  نایرج  نیا  تشاد  دایز  هقـالع  ناـجیابرذآ  هب  تشاد و  يرذآ  ظـیلغ  هجهل  دوب و  يرذآ  مه  شدوخ  هلب ، ج :
هکنیا تسا ، هجوت  لـباق  یکلم  لـمع  هویـش  رد  هک  مود  هتکن  .ناـجیابرذآ  تارکومد  هقرف  لیکـشت  تامدـقم  اـب  دوش  یم  فداـصم 

تفای و دـهاوخ  همادا  هکلب  تسین ، یتقوم  هدوت ، بزح  ناگدـنیامن  تکرـش  هک  درک  تکرـش  ماوق  هنیباک  رد  نانیمطا  نیا  اـب  یکلم 
هک دنتـسناد  یمن  اهنآ  .دنک  تیبثت  ار  دوخ  تیعقوم  روشک  مامت  رد  تسناوت  دهاوخ  دش و  دهاوخ  رتهب  زور  هب  زور  بزح ، تیعقوم 

سپ تلود ، رد  تکرش  هب  هدوت  بزح  ناگدنیامن  توعد  هک  متفگ  مه  ًالبق  .تسا  ماوق  هدرپ  تشپ  يزاب  تسایـس  کی  هلئـسم ، نیا 
لیلخ یبزح و  ناریزو  اما  داد  ماجنا  ماوق  هک  دوب  هناراکم  هنارهام و  يزاب  کی  ناریا ، تارکومد  بزح  لیکشت  زا 
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کی یتح  .دش  دهاوخ  رجنم  بزح  تیمکاح  هب  درادـن و  تشگرب  هک  تسا  ینایرج  نایرج ، نیا  هک  دـندرک  یم  رکف  روطنیا  یکلم 
رتش رـس  ندرک  دراو  ماوق ، تلود  رد  تکرـش  هک  هتفگ  وا  تسا ، رداچ  رتش و  فورعم  لاـثم  هک  دوش  یم  لـقن  يدزی  رتکد  زا  هلمج 

دنیوگ یم  .دراذگ  یمن  یقاب  رداچ  نانکاس  هیقب  يارب  ییاج  دوش و  یم  رتش  ندب  مامت  دورو  هب  رجنم  جـیردت  هب  هک  تسا  رداچ  رد 
.دماینرد تسرد  یکلم  ياه  باسح  لاح  ره  هب  میدیرب ! ار  رتش  رس  ام  تفگ : يا  هدوت  يارزو  يرانکرب  زا  دعب  ماوق  هک 

.تسا ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  اب  طابترا  رد  یکلم  لیلخ  يریگ  عضوم  اب  طابترا  رد  موس  تیمهااب  هتکن 

يدایز ياه  يور  جک  تارکومد  بزح  .داد  یمن  ناشن  یتینابـصع  چـیه  تارکومد ، بزح  راد  هلئـسم  ياهراک  اب  طابترا  رد  یکلم 
ضوع ار  نارـسفا  مان  درک ، دـننامه  خرـس  شترا  مروفینوا  ای  لکـشلادحتم  سابل  اب  ار  نآ  داد و  رییغت  ار  نایماظن  سابل  ًالثم  تشاد ؛

يرایسبو داد  رییغت  لارنژ  هب  ار  پیترس  لنلک و  هب  ار  گنهرس  ناتیپاک ، هب  ار  ناورس  تنانتیل ، هب  ار  ناوتس  روژام ، هب  ار  درگرس  درک 
عـضوم یـسررب  يارب  هتکن  نیا  هب  هجوت  دادن و  ناشن  یتینابـصع  اه  نایرج  نیا  مامت  دروم  رد  یکلم  لیلخ  رگید ، تسردان  ياهراک 

درک رانکرب  ار  يا  هدوت  يارزو  ماوق ، لاح ، ره  هب  .تسا  تیمها  ياراد  ناجیابرذآ ، تضهن  تسکش  زا  سپ  شنارای  یکلم و  يریگ 
.دروآرد ارجا  هب  دوب  ناجیابرذآ  تضهن  بوکرس  يارب  طیارش  ندرک  هدامآ  هک  ار  شا  هشقن  مود  هلحرم  و 

اه يراـقفلاوذ  هب  ناـجنز  زا  تقو  ناـمه  یتـح  تخادـنا و  هار  ار  بونج  ریاـشع  ناـیرج  ماوق  دوخ  هک  تسا  تسد  رد  ربـتعم  دانـسا 
.درک یم  کمک  هقرف ، هیلع  هزرابم  رد  اهنآ  هب  داد و  یم  هحلسا 

کمک ام  هب  ماگنه  نآ  رد  ماوق  هک  هتفگ  هدرک و  ناونع  یمیظع ، نیدـلارخف  رتکد  اب  يا  هبحاصم  رد  يراقفلاوذ  دوخ  ار  بلطم  نیا 
(1) .تسب یم  دادرارق  ناجیابرذآ  اب  هک  یطیارش  رد  مه  نآ  .درک  یم 

یمیظع و نیدـلارخف  رتکد  هتـشون  ناریا » رد  یـسارکومد  نارحب   » باـتک ود  رد  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  ماوق  هناـیور  ود  شقن  هراـبرد 
هب هک  تسا  هدش  هدروآ  یهجوت  بلاج  رایسب  دانسا  يدروجال ، هللا  بیبح  رتکد  هتـشون  ناریا » رد  یگماکدوخ  يرگراک و  هیداحتا  »

.تسا تیمها  ياراد  اهنآ  رکذ  دنا ، هدناوخن  ار  باتک  نیا  هک  یناسک  یئانشآ  يارب  نم  رظن 

صص 197 198. ناریا ، رد  یسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدلارخف  - 1
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ياـه هیداـحتا   » باـتک رد  هـتفرگ و  رارق  یــسررب  دروـم  بوـنج  ریاـشع  ماــیق  ناــیرج  ناریا ،» رد  یــسارکومد  نارحب   » باــتک رد 
زوریف رفظم  هژیو  شقن  هرابرد  باـتک  ود  ره  رد  هام 1325 ، ریت  رد 23  بونج  تفن  نارگراک  میظع  باصتعا  نایرج  ...يرگراـک »

.تسا هدش  صاخ  هجوت 

: میناوخ یم  ار  ریز  بلاطم  ناریا » رد  یسارکومد  نارحب   » باتک رد 

نینچ درالوب » ، » تسا ماوق  نابیتشپ  هناتخسرس  زوریف  رفظم  نوچمه  زین  رهپس  دمآ  یم  رظن  هب  هک  ماوق  يرادمامز  نیتسخن  لحارم  رد 
(1) ...دنتسه سیلگنا  ترافس  تلود و  نیب  يراکمه  عنام  رفن  ود  نآ  هک  تشادنپ  یم 

دش هاگآ  ناهفصا  رد  سیلگنا  لوسنک  رویرهش 1325  لئاوا  رد  تفای و  تدش  ریاشع  ياهتیلاعف  یفالتئا ، تلود  لیکـشت  زا  سپ  ... 
هدش دقعنم  زاریش  ناهفصا و  ياهرهش  فرصت  دصق  هب  هدوت  بزح  هیلع  يرایتخب  یئاقشق و  تالیا  نارس  نیب  یعافد  نامیپ  کی  هک 

زا یهاگآ  اب  تلود  ریخ ؟ ای  تفرگ  دهاوخ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  حالـس  ایآ  هک  دـندوب  هدرک  لاؤس  لوسنک  زا  روبزم  ناربهر  تسا و 
ریگرد يرایتخب  نارس  رویرهش ، طساوا  رد  ناهفـصا  هب  دورو  زا  سپ  زوریف ، درک و  مالعا  یماظن  تموکح  زاریـش  رد  تالوحت ، نیا 

رد سیلگنا  لوسنک  تارت » نلآ  ، » دـهاوش ریاس  هدـمآ و  لمع  هب  تافارتعا  ساسارب  هک  تشاد  مالعا  یلو  درک ، فیقوت  ار  هئطوت  رد 
.تسا هتشاد  تسد  ارجام  رد  زاوها ،

دروم رد  شا  هشقن  ماجنا  يارب  ماوق و  دوخ  هراشا  اب  سراف  ریاشع  مادـقا  نیا  تسا ، هدـش  شاف  يرگید  دانـسا  رد  هک  روطناـمه  یلو 
(2) .دوب هتفرگ  ماجنا  يا  هدوت  ناریزو  نتشاذگ  رانک 

یمتح دـیئأت  اب  اهیئاقـشق  شروش  یتح  هک  تسا  یعدـم  دوب ، ریگرد  هرود  نآ  یـسایس  تالوحت  رد  کیدزن  زا  هک  يرادمتـسایس  ...
(3) .تسا هتفرگ  تروص  ماوق 

.تشاد هنسح  طباور  دندوب  هتسویپ  وا  بزح  هب  هک  اهیئاقشق  اب  ماوق  هک  دراد  تیعقاو  بلطم  نیا  لاح  ره  هب 

تـضهن بوکرـس  يارب  ایناتیرب  یـسایس  ناگدنیامن  تفن و  تکرـش  اب  ماوق  يراکمه  بونج و  تفن  نارگراک  میظع  باصتعا  اما  و 
اب یمک  هک  دوب  دهاوخ  دنمدوس  اج و  هب  ور  نیا  زا  .دـشاب  یم  لاس 1325  مهم  ياهدادیور  نیرت  مهم  زا  یکی  ناتـسزوخ  يرگراک 

هک ار  يدانسا  لیصفت ،

ص196. نامه ، - 1
ص 205. نامه ، - 2
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.دوش هدناسر  هدنناوخ  عالطا  هب  هدروآ  درگ  يدروجال  ياقآ 

زیخ تفن  عبانم  مامت  يرگراک  شبنج  بوکرس  هشقن  اب  تفن و  تکرش  کیرحتاب  دش ، زاغآ  هام 1325  ریت  رد 23  هک  باصتعا  نیا 
: دنیوگ یم  هچ  دانسا  مینیبب  نونکا  .دوب  نادابآ  هاگشیالاپ  و 

اهیـسیلگنا هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اـه  هناـشن  داد  شرازگ  ریت  نینوخ 23  يریگرد  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـهنت  نارهت  رد  اـکیرمآ  ریفس 
(1) .دنروآ دراو  هدوت  بزح  رب  يرابگرم  ناکما  تروص  رد  تخس و  هبرض  بسانم  هظحل  رد  ات  دنروآ  یم  درگ  ار  دوخ  ياهورین 

ات دنراداو  ار  نادابآ  نوماریپ  نورد و  برع  ياه  خیش  هک  دندوب  هدش  قفوم  كاکیچ ،»  » شرایتسد و  دووردنآ »  » گنهرس نمض  رد 
.دننک یهدنامزاس  هدوت  بزح  تاکرحت  اب  هزرابم  يارب  حلسم  درم  رازه  جنپ  زا  بکرم  ار  برع » هیداحتا  »

رد ناتسلگنا  لوسنک  ینولیو »  » گنهرس يراکمه  اب  دووردنآ  گنهرـس  نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  تاماقم  زا  یکی  شرازگ  هب  ... 
ذوفن نتشادرب  نایم  زا  روظنم  هب  عقاو  رد  یلو  برع  هیداحتا  يزکرم  رتفد  شیاشگ  نشج  زیواتـسد  هب  هک  دمآرب  ددصرد  رهـشمرخ ،

.دروایب نادابآ  هب  ریت  رد 24  ار  برع  حلسم  نادرم  نادابآ ، رد  هدوت  بزح 

هتفرگ شیپ  رد  ار  نآ  یبنج  يرگراـک  هیداـحتا  هدوت و  بزح  هب  يریگتخـس  تسایـس  اراکـشآ  يزکرم  تلود  راهب 1325  زاـغآ  زا 
درک تقفاوم  تشاد ، نارهت  رد  هدوت  بزح  يزکرم و  ياروش  اب  يا  هناتـسود  طباور  زونه  هک  یلاح  رد  ریزو  تسخن  نیاربانب  ...دوب 

یشخب ره  رد  دوخ ، صیخشت  هب  هک  داد  هزاجا  ناتسزوخ  رادناتـسا  هب  ناریزو  تئیه  .دوش  يریگتخـس  اهنآ  هب  تبـسن  نادابآ  رد  هک 
زاوها هب  تفن » تکرش   » زا ینابیتشپ  يارب  یگدامآ  اب  یمطاف  حابـصم  هام  ریت  رد  دنک و  مالعا  یماظن  تموکح  ناتـسزوخ  ناتـسا  زا 

(2) ...تشگزاب

هک درک  رارقا  ناتـسلگنا  لوسنکرـس  تارت ،»  » .دیدرگ زاغآ  ریت 1325  هبنشکی 26  دادماب  تعاس 6  رد  نادابآ  یمومع  باـصتعا  ... 
.دوب (3) مظنم  هتفای و  نامزاس  بوخ  يزیگنا » تفگش   » زرط هب  باصتعا ،

یئاه هوزج  عیزوت  هب  نانآ  زا  نت  رازه  کیدزن  دندیشک  راک  زا  تسد  نارگراک  هک  یماگنه  ...

.234 ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  يدروجال ، بیبح  - 1
(. Le. Roogetel. July 1964(E6565/401/34)(PRO - - 2

.U.S Government military Attache - - 3
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(1) ...داد یم  حیضوت  راصتخا  هب  ار  باصتعا  للع  هک  دنتخادرپ 

قوس عضاوم  رد  يرادساپ  يارب  ار  نارگراک  ریاس  تفن ، تکرـش  يوس  زا  یلامتحا  ياه  هسیـسد  ربارب  رد  یطایتحا  مادقا  هباثم  هب  ...
تراغ تفن و  تکرش  لاوما  هب  تراسخ  ندمآ  دراو  زا  هک  دنتشاد  روتـسد  نارادساپ  نیا  .دندرامگ  نادابآ  هریزج  رـسارس  یـشیجلا 
دنهدن هزاجا  دنروآ و  لمع  هب  يریگولج  دوش ، هتخانش  نآ  لماع  ناتسزوخ ، هدحتم  ياروش  تسا  نکمم  دعب  هک  ناکرحم  يوس  زا 

...دنک جراخ  هریزج  زا  ار  یئاذغ  داوم  باصتعا ، نتسکش  يارب  يا  هلیسو  هلزنم  هب  تفن  تکرش  هک 

نادابآ رد  لحم ، هب  یجنایم  مازعا  ياج  هب  ناتـسزوخ  رادناتـسا  « یمطاف حابـصم  ،» دیـسر زاوها  هب  نادابآ  باصتعا  رابخا  هک  نیمه  ...
، تفن تکرـش  هک  درک  هیـصوت  ناتـسلگنا  لوسنکرـس  هب  وا  دوبن  نایم  رد  تنوشخ  زا  یناشن  هکنآ  اب  درک و  مالعا  یماـظن  تموکح 

مظن ندنادرگزاب  يارب  تسا  نکمم  هک  یمادقا  هنوگ  ره  زا  تساوخ  اهیسیلگنا  زا  دهدن و  شمارآ  حلـص و  يارب  يزایتما  هنوگچیه 
نادابآ برع  هیداحتا  رد  اولب  نارهت ، رد  هدـحتم  تالایا  یماظن  هتـسباو  هتفگ  هب  .دـننک  یقالخا  یناـبیتشپ  دروآ ، لـمع  هب  شمارآ  و 

زاغآ تشاد ، مان  یلراچ »  » هک ار  دوخ  یلحم  صقر  اولب  رد  ناگدـننک  تکرـش  جـییهت  يارب  بارعا  زا  یهورگ  تسخن ، .دـش  زاـغآ 
، نآ یپ  رد  .دیدرگ  کیلـش  قارع  زا  بش  مین  تشه و  تعاس  رد  هک  دوب  يریت  درک ، رو  هلعـش  ار  شتآ  هک  يا  هقرج  یلو  .دـندرک 
یتسدبوچ و هک  یناتـسزوخ  يزکرم  هدحتم  ياروش  ياضعا  رازه  نیدنچ  گنفت و  ریت و  تفه  هب  حلـسم  بارعا  نت  دص  دـنچ  نایم 

.دش هدیشک  نادابآ  طاقن  ریاس  هب  تعرس  هب  تفرگرد و  گنج  برع ، هیداحتا  نوریب  نورد و  دنتشاد ، وقاچ 

لقتنم ناتـسزوخ  یماظن  رادـنامرف  حـتاف » دـمحا   » رتفد رانک  رد  یلحم  هب  ار  دوخ  راک  رتفد  دووردـنآ ، گنهرـس  اولب ، مرگاـمرگ  رد 
.دنزاس گنهامه  ار  دوخ  ياهششوک  ات  تخاس 

هد تعاس  رد  .دندرک  يزادـناریت  مدرم  هوبنا  هب  دـندوب  هدروآ  زرم  فرط  نآ  زا  هک  یقارع  بارعا  زا  نت  تسیود  کمک  هب  نازابرس 
دیدرگ رارقرب  مظن  دربن ، تعاس  ود  زا  سپ  بش  مین  و 

، يریبک تیبرت و  هداز  یئافو  یقتم ، یفجن ، هلمج  زا  ناتسزوخ ، هدحتم  ياروش  ناربهر  دیسر ، نایاپ  هب  تخس  دربن  نیا  هک  یماگنه 
رتفد هب  هدرک  يروآ  عمج  دوب  هدش  هتفرگ  بارعا  زا  زیتس  یط  هک  ار  نیشتآ  ياهحالـس  زا  يدادعت  هنایوج ، یتشآ  یمادقا  ناونع  هب 

یماظن يرادنامرف 

.U.K Government consulate General 23 july 1946 - - 1
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یماظن نادرگ  داد ، هزاجا  ناریزو  تئیه  زور  نامه  رد  .دـندش  ینادـنز  سپـس  دـندرک و  تفایرد  دیـسر  دـنداد و  لـیوحت  دـندرب و 
هداد روتسد  رادناتسا  هب  .دنوش  ریگتسد  هدهاشم ، ضحم  هب  هدوت  بزح  یماظتنا  نارومأم  ددرگ و  لیـسگ  زاوها  هب  نارهت  زا  يرگید 

رد .دنک  رداص  روتـسد  ناتـسزوخ  زا  نانآ  جارخا  تشادزاب و  يارب  دناوتب  تلود  ات  دـنک  فارگلت  نارهت  هب  ار  ناکرحم  مان  هک  دـش 
.دنک مادقا  نانآ  يریگتسد  يارب  دوخ  هک  تشاد  هزاجا  رادناتسا  یئانثتسا ، دراوم 

رد هک  یشقن  رطاخب  صاخشا ، دوب  رارق  رگا  .تخاس  یم  راکـشآ  نارگراک  هب  ار  دوخ  لماک  یگقالع  یب  يزکرم ، تلود  رگید  راب 
هتسباو .دوب  یم  اهیتشادزاب  یماسا  تسرهف  سأر  رد  تسیاب  یم  حتاف  درگرس  و  دووردنآ » گنهرس   » مان دنوش ، ریگتسد  دنتشاد  اولب 
يزاب شتآ ، اب  بارعا ، نداد  نامزاس  رد  هک  دناد  یم  زین  دووردنآ »  » دوخ .تشادن  يدـیدرت  دووردـنآ  شقن  هرابرد  اکیرمآ  یماظن 

.تسا هدرک  یم 

دـشاب مزال  رگا  تسا  هداد  ناشن  هک  ، هدوت بزح  يارب  یگنج  یبیقر  نداد  نامزاس  یلو  دشاب  ینتفریذپ  دـیاش  تسرد  نداد  نامزاس 
.دوشن هتسیرگن  مارتحا  هدید  هب  هیاپدنلب  یسایس  لفاحم  رد  دیاش  دنک ، بوکنم  ار  نمشد  ات  درادرب  حالس  تسا ، هدامآ 

هک ار  یـضارتعا  دایرف  تسناوت  یمن  همه  نیا  اب  دوب  هدز  يزروروز  هب  تسد  باصتعا ، ربارب  رد  ریزو ، تسخن  ماوق ، دـمحا  هچ  رگا 
هک یتأیه  سأر  رد  دوب  شتـسار  تسد  درم  هک  ار  زوریف  رفظم  نیاربانب ، دراگنا  هدـیدان  دـندرک ، یم  يربهر  هدوت  بزح  تاـعوبطم 

باصتعا هرابرد  ات  تشاد  مازعا  ناتسزوخ  هب  دندوب  نآ  ءزج  هدوت  بزح  ناربهر  ینعی  تدوج ، نیـسح  رتکد  شنمدار و  اضر  رتکد 
.دنک قیقحت 

سب شتآ  .دش و  راتساوخ  ار  ناتـسزوخ  هدحتم  ياروش  ناربهر  زا  نت  جنپ  گنرد  یب  یئاهر  شیوخ ، مادقا  نیلوا  ناونع  هب  رفظم » »
حتاف اـت  دیـشوک  یم  وا  .درک  زاـغآ  تفن » تکرـش   » ناگدـنیامن بارعا و  ناربهر  هیداـحتا و  تاـماقم  اـب  ار  یتاـسلج  درک و  مـالعا 

.تفریذپن ار  وا  هیصوت  دروم  نیا  رد  ماوق  یلو  دنک  رانکرب  زین  ار  ینابرهش  سیئر  یلعل  یماظن و  رادنامرف 

ار ناتسلگنا  ترافس  رد  رواشم  تمس  هک  نباوکـسا.پ.س »  » تفن و تکرـش  ناریدم  زا  یکی  یبوگ.س.ن.ج »  » زا ریت ، بش 24  رد 
.دنناسر مه  هب  روضح  نادابآ  رد  رادناتسا  رتفد  رد  زوریف  اب  يا  هسلج  رد  تکرش  اب  ات  دمآ  لمع  هب  توعد  تشاد ، هدهعرب 

هـسلج نآ  رد  زین  ناتـسزوخ  رادناتـسا  یمطاف  حابـصم  و  دوب ) نآ  ریزو  يردنکـسا  جریا  هک   ) رنه هشیپ و  ترازو  زا  شمارآ  دـمحا 
عانتما تشاد  راهظا  زوریف »  » هک یماگنه  دنتشاد  روضح 
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هعمج و زور  دزمتسد  تخادرپ  هک  داد  خساپ  یبوگ » ، » تسا هدش  باصتعا  بجوم  هعمج  زور  دزمتسد  تخادرپ  زا  تفن » تکرـش  »
.دوب هتسشن  نارهت  تارکاذم  هجیتن  راظتنا  رد  تفن  تکرش  درک و  ادج  مه  زا  ناوت  یمن  ار  دزمتسد  لقادح 

تسرهف دوب  رارق  دوب و  هدیـسر  قفاوت  هب  دزمتـسد  لقادح  نییعت  هرابرد  نیا  زا  شیپ  نارهت ، رد  دزمتـسد  هتیمک  هک  داد  خساپ  زوریف 
تـسرهف داوم  هرابرد  هک  تفگ  زوریف  دروآ ، مهارف  تسا  طسوتم  ءاضعا  دادـعت  ثیح  زا  هک  ار  يا  هداوناـخ  تشیعم  يرورـض  داوم 

.دیدرگ یم  غلاب  هنازور  دزمتسد  لقادح  لایر  هب 450  هدمآ  تسد  هب  غلبم  دوب و  هدش  قفاوت  زین  اهنآ  ود  هتسد 

هب ار  ناتسلگنا  کیتاملپید  يراجم  شتامادقا ، وا و  هیلع  تاضارتعا  درک ، صالخ  نادنز  زا  ار  هدوت  بزح  ناربهر  زوریف ، هک  نیمه 
: درک هرباخم  نارهت  هب  تارت » نلآ   » ًالثم .دروآرد  ادص 

.دـشاب هدوهیب  تسا ، هدرک  هفیظو  ماجنا  بوخ  هزادـنا  یب  نم  هدـیقع  هب  نونکات  هک  رادناتـسا  زا  رتشیب  کـمک  راـظتنا  هک  مراد  میب  »
ندرک دازآ  .دنوش  ریگتـسد  هرابود  نانکـش  نوناق  ات  دـنوش  هدـناوخارف  نارهت  هب  گنردـیب  شناهارمه  نت  راهچ  زوریف و  هکنیا  رگم 

...تسا هدرک  نئمطمان  ار  شتسایس  يارجا  فیعضت و  ار  یمطاف ) حابصم   ) وا تردق  ناتسزوخ ، هدحتم  ياروش  ناربهر 

ریزو تسخن  زور  نآ  يادرف  دوب ، ماوق  ناوت  زا  نوریب  اهیـسیلگنا  راشف  لمحت  یلو  تشاد  ماوق  اـب  يا  هنامیمـص  رایـسب  طـباور  زوریف 
ذوفن ندرک  نک  هشیر  تهج  رد  ار  ناتسلگنا  تسایـس  ات  تشاذگ  دازآ  ناتـسزوخ  رد  ار  رادناتـسا  دناوخارف و  نارهت  هب  ار  شنواعم 

.دنک ءارجا  ناتسزوخ  رد  هدوت  بزح 

موزل تروـص  رد  اـت  داد  هزاـجا  رگـشل  هدـنامرف  هب  درک و  یغلم  ار  زوریف  سب  شتآ  هـک  دوـب  نـیا  یمطاـف  حابـصم  مادـقا  نیتـسخن 
(1) ...دنک يزادناریت 

تیامح اب  ناتسزوخ و  رادناتسا  ناتسلگنا و  يرگلوسنک  تسد  رد  تسد  تفن ، تکرـش  هک  دوش  یم  نشور  دنتـسم  شرازگ  نیا  زا 
اب دـنریگ و  یم  دـش  نارگراـک  باـصتعا  ببـسم  هک  نارگراـک  هعمج  زور  دزمتـسد  تخادرپ  مدـع  هب  میمـصت  ریزو  تـسخن  ماوـق 

بونج تفن  نارگراک  هچراپکی  هیداحتا  بوکرس  هشقن  قارع  زا  حلـسم  برع  ندروآ 200  ناریا و  نورد  زا  حلـسم  بارعا  كرادت 
.دننک یم  لماک  ار 

ص 238. ناریا ، رد  یگماکدوخ  يرگراک و  ياه  هیداحتا  يدروجال ، بیبح  - 1
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نارود رد  ماوـق  دـمحا  هک  میباـی  یمرد  وا  ياـهدرکلمع  عوـن  هب  هجوـت  اـب  زین  دوـش و  یم  طابنتـسا  دانـسا ، نیا  زا  هک  هنوـگ  ناـمه 
هنیمز رد  مه  يوروـش و  داـحتا  اـب  دوـخ  تابـسانم  رد  مه  ناـجیابرذآ و  هلئـسم  رد  مـه  و 1326 ، ياـه 1325  لاـس  رد  شتموکح 
لخاد رد  يدـب  بقاوع  ناـجیابرذآ ، تسکـش  لاـح ، ره  هب  .تسا  هتـشاد  هناراـکایر  هناروّزم و  یتسایـس  يا ، هدوت  شبنج  بوـکرس 

.تشاذگ ياجرب  بزح 

رفن هس  ود  شخبماک و  اتـسور ، ریـشدرا  .میتسرفب  يوروش  هب  روشک و  زا  جراخ  هب  ار  بزح  يربهر  دارفا  زا  رفن  دنچ  میدـش  روبجم 
يردنکسا جریا  رگید ، ییوس  زا  .دندش  مازعا  يوروش  هب  دنتـشاد  تکرـش  ناجیابرذآ ، هب  نارهت  زا  نارـسفا  مازعا  راک  رد  هک  رگید 

نیفلاـخم و اـب  هلباـقم  رد  يا  هدوـت  نارگراـک  مادـقا  بآریز و  يارجاـم  اـب  هطبار  رد  روـشک  ترازو  هـک  يا  هدـنورپ  لـیلد  هـب  مـه 
نیمه هب  دندوب  ناردنزام  رد  نامزاس  لوئـسم  يربط  وا و   ) دوب هدرک  تسرد  شیارب  دـندرک ، یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا  هک  ییاهمرادـناژ 
.دورب روشک  زا  جراخ  هب  هک  دش  هتفرگ  میمصت  مه  دعب  دوش و  یفخم  یتدم  دش ، روبجم  دنتشاد ،) هدنورپ  روشک  ترازو  رد  رطاخ 

.تسا هتشون  ار  ناریا  زا  شندش  جراخ  هوحن  تمدخ و  همانرذگ  نتفرگ  يارجام  شتارطاخ ، رد  يردنکسا 

هک يا  هدـنورپ  هک  نیا  زا  دـعب  هام  هس  ود  وا  یلو  تفر  درب ، يوروش  هب  ار  جریا  هک  يوروش  يامیپاوه  ناـمه  اـب  مه  يربط  ناـسحا 
هب داتفا ، بایـسآ  زا  اه  بآ  دـشن و  لابند  دوب  هدـش  هتخاس  ینارکنل  مان  هب  ناگدـش  تشادزاـب  زا  یکی  نیغورد  تاـفارتعا  ساـسارب 

.دنام یقاب  ناریا  رد  نمهب 1327  ات  تشگزاب و  نارهت 

بزح زا  ادصورـس  نودب  دارفا  زا  يرامـش  دش ، بزح  نورد  رد  ینارحب  شیادـیپ  بجوم  ناجیابرذآ  تسکـش  متفگ ، هک  روطنامه 
دارفا زا  يرایـسب  لد  رد  يدایز  تشحو  نیکـالم ، هاـش و  شترا  هنایـشحو  راتـشک  .دـنتفر  یگدـنز  لاـبند  هب  هدرک و  يریگ  راـنک ه 

تـشونرس اـب  ار  دوخ  تشونرـس  بزح  يربـهر  ارچ  هک  دوب  هلئـسم  ود  رب  بزح ، نورد  رد  تاـضارتعا  یلـصا  هتـسه  .دوـب  هتخادـنا 
ياـهارچ ارچ و  ارچ ، و  دروخ ؟ لوـگ  دـناوخن و  ار  ماوـق  تسد  ارچ  درک ؟ تکرـش  ماوـق  تلود  ارچ  دز و  هرگ  ناـجیابرذآ  تضهن 

.رگید

نیا هک  رکف  نیا  دوب و  هدروخ  ار  ماوق  بیرف  نارود  نآ  رد  بزح  يربهر  ًاعقاو  .دوب  تسرد  ًـالماک  تاـضارتعا ، نیا  زا  یـشخب  هتبلا 
ار ینیـشن  بقع  هار  ات  دوب  هتفرگن  رظن  رد  هجو  چیه  هب  ار  دـشاب  یتقوم  يزوریپ  کی  تسا  نکمم  تلود  رد  تکرـش  ینعی  تیقفوم 

.درادهگن زاب  شدوخ  يارب 
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میظنت ار  يورـشیپ  حرط  هک  تایلمع  یهدنامرف  هکنیا  نآ  تسا و  مهم  رایـسب  رما  کی  نیا  یـسایس ، هچ  یماظن و  هچ  هزرابم ، ره  رد 
هچ هک  دنادب  دشن  وربور  تیقفوم  اب  شروی  هک  یتروص  رد  ات  دشکب  مه  ار  یلامتحا  ینیـشن  بقع  هشقن  نآ ، اب  هارمه  دیاب  دـنک  یم 

.دنک جراخ  هبرض  ریز  زا  ار  دوخ  دیاب  روج 

یمن تکرـش  یبزح  تاسلج  رد  .دندرک  توکـس  ای  يریگ  هرانک  مه  نارگراک  دنتفر و  رانک  بزح  زا  نارکفنـشور  زا  يدایز  هدـع 
تـشگزاب لیـس  هبترم  ود  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  یتدـم  یتقو  .دـندادن  تسد  زا  هجو  چـیه  هب  بزح  هب  ار  ناش  هقالع  یلو  دـندرک 

یم الاب  بزح  دارفا  دادعت  زوربزور  بزح ، ندش  ینوناقریغ  زا  دـعب  یتح  .دـش  عورـش  مود  هرگنک  زا  دـعب  بزح  هب  نارگراک  نامه 
دوب نیا  مهنآ  تلع  .تسا  بیجع  هدیدپ  کی  نیا  میتشاد و  قدصم  رتکد  هرابرد  ام  هک  دوب  یتسردان  تسایس  مغر  یلع  نیا  تفر و 

.تشاد همانرب  ناناقهد  عفن  هب  نارگراک و  عفن  هب  هک  هدوت  بزح  زا  ریغ  تشادن  یمدرم  همانرب  يرگید  بزح  چیه  هک 

مغر یلع  بزح ، نآ  ذوفن  هژیو  هب  .دنروآدرگ و  یهجوت  لباق  يورین  دنتـسناوتن  ًاعقاو  دـنتخادنا  هار  هب  هک  مه  ار  ناشکتمحز  بزح 
.دوب یفیعض  رایسب  ذوفن  نارگراک ، نایم  رد  دوب ، بزح  همانرب  يور  زا  یتشونور  شا  همانرب  هکنیا 

؟ دوب حرطم  اه  یهاگشناد  ناملعم و  نیب  رتشیب  ناشکتمحز  بزح  س :

مغر هب  اما  .دنک  عمج  ار  ملعم  یهاگشناد و  وجشناد و  يا  هدع  تسناوت  دش و  لیکـشت  لاس 1330  زاغآ  رد  ناشکتمحز  بزح  ج :
هاگشناد نایوجشناد  گرزب  تارهاظت  نیلوا  مه  زاب  اما  دندوب ، هتفر  هدوت  بزح  زا  نایوجشناد  زا  يرامـش  رذآ 1325  زا  سپ  هکنیا 

نامز نآ  رد  .دنتسکش  ار  دادرخ  زا 15  سپ  قانتخا  وج  دنداد و  بیترت  نآ  ناناوج  نامزاس  بزح و  هب  هتسباو  نایوجشناد  ار  نارهت 
، اه هنیمز  نیا  همه  رد  بیترت  نیا  هب  .دوب  ناناوج  ناـمزاس  ینلع  لکـشت  هک  دوب  تارکومد  ناـناوج  ناـمزاس  لوئـسم  يورـسخریما ،

متفگ هک  روطنامه  دنتـشگزاب  بزح  هب  دـندوب  هتفر  رانک  هک  ییاهورین  ناـمه  لوا ، هلحرم  رد  درک و  يریگزابرـس  هب  عورـش  بزح 
ياه هچب  زا  یکی  يربهر  هب  ناگدننک  شروش  زا  يا  هدع  دمآ ، شیپ  یجنـشتم  عضو  بزح  لخاد  رد  ناجیابرذآ ، تسکـش  زا  سپ 

.دندوب هدنام  مکحم  ینف  هدکشناد  مولع و  هدکشناد  یلو  .دندوب  قوقح  هدکشناد  رد  غولش 

دنچ هک  هیئارجا  تئیه  ینیـشناج  يارب  تقوـم  هیئارجا  تئیه  کـی  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  يردنکـسا ، جریا  نـتفر  زا  لـبق  هرخـالاب 
، شنمدار رتکد  .دوشب  لیکشت  دندوب ، هتفر  جراخ  هب  ناشرفن 
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هتیمک زا  مه  نتورف  رتکد  شیتفنت و  نویـسیمک  زا  يدزی  رتکد  یکلم و  نیـشون و  يزکرم ، هتیمک  زا  يربط  ناسحا  زرواشک و  رتکد 
.دوب رفن  تفه  اهنآ  عمج  هک  دندش  باختنا  نآ  رد  یتلایا 

ياـضعا ناونع  هب  شیتفت  هتیمک  زا  مه  يروناـیک  یمـساق و  يزکرم و  هتیمک  زا  مه  یطارقب  دومحم  رتکد  یمارهب و  رتکد  دـش  رارق 
.دنوش باختنا  رواشم 

لوا ریبد  دش و  لیکـشت  تقوم  هیئارجا  تیئه  بیترت  نیا  هب  .میتشادن  يأر  قح  میدـش و  باختنا  رواشم  وضع  ناونع  هب  رفن  راهچ  ام 
هیئارجا تئیه  رد  هک  ارچ  تسا  تسردان  اعدا  نیا  دوشب ، لوا  ریبد  ات  دش  داهنـشیپ  وا  هب  هک  دـنک  یم  اعدا  یکلم  لیلخ  .تشادـن  مه 

يورین هک  دوب  يروط  تقوم  هیئارجا  تئیه  ياهورین  عضو  اما  .دشاب  شلوا  ریبد  یکلم  ات  تشادن  دوجو  ناریبد  تئیه  ًالـصا  تقوم ،
رتـکد زاـغآ ، رد  هکنیا  تسخن  .تسا  هجوـت  لـباق  هک  دـمآ  شیپ  هثداـح  ود  هیئارجا ، تئیه  باـختنا  ناـیرج  رد  .دـیبرچ  یم  یکلم 

ات اما  دـنکب ، يریگ  هرانک  بزح  زا  تساوخ  یم  وا  .میتفر  ام  ظفاحادـخ ، سپ  هک : درک  مالعا  دـش و  دـنلب  دـشن ، باـختنا  زرواـشک 
.دنام وا  بیترت  نیا  هب  دوشب ، باختنا  یطارقب  ياج  هب  زرواشک  رتکد  هک  درک  داهنشیپ  يردنکسا  مراد ، دای  هب  هک  اجنآ 

هب دش و  تحاران  یلیخ  دـشن ، باختنا  هکنیا  زا  دوب ، بزح  ریبد  رذآ 1325 ، زا  لبق  ات  هک  یتوملا  نیدـلارون  هک  دوب  نیا  مود  هثداح 
.تفرگ هرانک  بزح  زا  مه  يدابانگ  نیورپ  وا  هارمه  هب  درک ، يریگ  هرانک  بزح  زا  یلک 

یمن روط  نیا  دـش : هتفگ  رواشم  ياضعا  هب  هام  دـنچ  زا  سپ  هرخالاب  هکنیا  ات  درک  راک  هب  زاغآ  بیترت  نیا  هب  تقوم ، هیئارجا  تئیه 
نیا هب  دـنداد و  يأر  قح  مه  رواشم  ءاـضعا  رفن  هب 4  رفن   7 ءارآ ، قافتا  هب  دیشاب ! هتـشادن  يأر  قح  دینک و  تکرـش  امـش  هک  دوش 

.رفن دش 11  هیئارجا  تئیه  بیترت 

نیا رد  .تسا  روآ  مرـش  یتسار  هب  هک  دوب  بزح  هتـشذگ  هب  تبـسن  يداـقتنا  هیمـالعا  کـی  راـشتنا  تقوم  هیئارجا  تئیه  راـک  نیلوا 
: دوش یم  هدید  عون  نیا  زا  یتالمج  دندرک ، تقفاوم  نآ  اب  هیئارجا  تئیه  ءاضعا  رگید  هتبلا  دوب و  یکلم  نآ  هدنسیون  هک  هیمالعا 

...دنک یط  لقعت  روعش و  يور  زا  ار  هدنیآ  هار  هتشذگ  هب  لماک  هجوت  اب  داد  رظن  رد  تقوم  هیئارجا  تئیه  نونکا  و 

هک تسا  يدازآ  نامه  يدازآ  زا  ام  دوصقم  یقرت ، يدازآ ، لالقتسا ، میا : هتخاس  نیعم  دوخ  يارب  فده  هس  ام  یلخاد  تسایـس  رد 
.تسام بیذکت  دروم  ًادج  میتسه  یتنطلس  هطورشم  میژر  فلاخم  هکنیا ، رد  ام  نانمشد  تاماهتا  ...هدش  حیرصت  یساسا ، نوناق  رد 
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ناگتفیـش همه  لماک  مارتحا  دروم  یـساسا  نوناق  يدازآ و  زا  تیامح  اب  هک  دنراد  یناکما  هنوگ  همه  ، ناریا ناوج  هاش  ترـضحیلعا 
ظاحل زا  هچ  یلخاد ، تسایـس  رد  ام  فده  .دـننکن  هدافتـسا  ناکما  نیا  زا  ناشیا  هک  مینیب  یمن  یلیلد  ام  دـنریگ و  رارق  یـسارکومد 
اکیرمآ ناتسلگنا و  سیئوس و  دئوس و  رد  زورما  ًالثم  هچنآ  زا  رتمک  بتارم  هب  يزیچ  یـسایس ، میژر  ظاحل  زا  هچ  يداصتقا و  میژر 

ناریا يارب  يا  هبلاـطم  نینچ  ددرگ ، رارقرب  يربـجنر  یـسارکومد  يرگراـک و  میژر  اـجنیا  رد  میهاوخ  یمن  اـم  .تسین  دراد  دوـجو 
نیا هک  میتسین  نآ  ددـصرد  زگره  میلئاق و  یعورـشم  عفانم  ناریا ، رد  گرزب  ياـه  تلود  يارب  اـم  .دوب  دـهاوخ  ینعم  یب  هناـهلبا و 
تلم عفانم  اب  یفانم  رـضم و  تلاخد  هنوگره  زا  دـیاب  هک  میراد  هدـیقع  ًادـج  یلو  میزادـنا ، رطخ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  راـکنا  ار  عفاـنم 

.درک يراددوخ  روشک ، رد  ناریا 

يریگ عضوم  نینچ  ندوب  تسردان  هب  اه  يوروش  يوس  زا  هک  يرکذت  ءاضعا و  زا  يرایـسب  ضارتعا  یپ  رد  هیئارجا ، تئیه  تیرثکا 
.درک میمرت  ار  لوا  هیمالعا  ياه  فعض  يا ، هیمالعا  یط  درب و  یپ  دوخ  گرزب  هابتشا  هب  دوز  یلیخ  دش ، هداد 

يأر نآ  هب  هیئارجا  تئیه  ياضعا  همه  اما  دوب ، یکلم  رظن  لوصحم  هیمالعا ، نیا  یلصا  تاکن  هک  تسا  هتـشون  یتسرد  هب  يا  هماخ 
.دش رشتنم  تشون و  ار  نآ  يربط  بیوصت ، زا  سپ  هداد و 

هک وا  .دشکب  نجل  هب  ار  بزح  هتشذگ  مامت  هک  دوب  نیا  وا  رظن  .دوش  داقتنا  بزح  هتشذگ  زا  هک  دوب  نیا  راتـساوخ  يرگیپ  اب  یکلم 
.دش خسم  یهاتوک  تدم  رد  دوب ، يوروش  داحتا  راداوه  نیرت  تخسرس  رذآ 1325 ، رد 25 

هب نوچ  هک  يا  هماخرونا  کمک  اب  یکلم  خـیرات ، نآ  زا  .دـنام  اهنت  یکلم  دـنتفرن و  رابریز  ًاقلطم  هیئارجا ، تئیه  ياضعا  رگید  یلو 
عمج هب  عورـش  اهنآ  دیدج ، یناهنپ  يدـنب  هتـسد  کی  نداد  بیترت  هب  درک  عورـش  دوب  تحاران  رایـسب  دوب ، هتفاین  هار  بزح  يربهر 

تکرـش دـندوب و  هدیـشک  رانک  متفگ  ًالبق  هک  یللع  نامه  نارگراک ، نوچ  نارهت ، یتلایا  هتیمک  تاباختنا  رد  دـندرک و  ورین  يروآ 
نارهت یتلایا  هتیمک  ریبد  یحصان  سدنهم  .دندروآ  تسد  هب  ار  نارهت  یتلایا  هتیمک  تیرثکا  هدیسر و  مه  ییاه  تیقفوم  هب  دنتشادن ،

، مرادـن رطاخ  هب  بوخ  نم  .دـش  علطم  يدـنب  هتـسد  نیا  نایرج  زا  بزح ، يربهر  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  دـنداد  همادا  ار  ناشراک  دـش و 
زرواـشک یهار ، هچ  زا  هک  تسین  مرطاـخ  اـما  مدوـب ، وا  نواـعم  نم  دوـب و  شنمدار  رتـکد  عـقوم ، نآ  رد  تالیکـشت  لوئـسم  نوـچ 

.دروآ تسد  هب  ار  نویباعشنا  لماک  تروص 
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بزح درکلمع  زا  دندرک  یم  ساسحا  هک  ار  يدارفا  یمامت  دنتخادنا و  هار  دیدج  يدنب  هتـسد  شا  هتـسد  راد و  یکلم و  لاح  ره  هب 
يربهر ریخـست  دارفا ، نیا  یناهنپ  راعـش  .دـنتفرگ  ذوفن  ریز  نابلط  حالـصا  ناونع  هب  دـنراد ، هنابلط  هاج  هیحور  ای  دنتـسه و  یـضاران 

ناوج نارکفنـشور  نایم  رد  مه  رگید  نایرج  کی  نایرج ، نیا  اب  ناـمزمه  .دوب  يربهر  یمیدـق  دارفا  همه  نتـشاذگ  راـنک  بزح و 
رفن دارفا 53  زا  رود  هتـشذگ  رد  هتـشون ، يا  هماخ  هک  يروط  هب  میرپا ،»  » رتکد .دوب  میرپا »  » رتکد نآ  رکفتم  زغم  هک  دش  ادـیپ  بزح 

ناتـسلگنا هب  یکناـب  روما  لیـصحت  يارب  ناریا  یلم  کـناب  فرط  زا  رگید  رفن  دـنچ  وا و  رفن  يراـتفرگ 53  زا  شیپ  یلو  دوـب  ینارا 
، یکناب روما  تالیـصحت  رب  نوزفا  تسناوت  هلـصاف  نیمه  رد  هک  ارچ  .تشاد  یـصاخ  یگتـسجرب  نانآ  نیب  میرپا »  » .دـندش هداتـسرف 

مسیسکرام رد  داوساب  راکرپ و  شوهاب و  هدیزگرب ، رایسب  تهج  ره  زا  یناوج  وا  .دنارذگب  داصتقا  هتشر  رد  ار  شیارتکد  همان  نایاپ 
هب مه  ناتـسلگنا  رد  میرپا »  » .دـندمآرد بزح  تیوضع  هب  شناـیاتمه ، زا  رفن  ود  وا و  ناتـسلگنا ، زا  تشگزاـب  زا  سپ  .دوـب  مسینینل 

دننک تسرد  ار  یلم  کناب  نادنمراک  هیداحتا  یهاتوک  تدم  رد  دنتـسناوت  اهنآ  .دوب  هدمآرد  ناتـسلگنا  تسینومک  بزح  تیوضع 
هرابرد مه  باـصتعا و  هراـبرد  مه  لیـصفت ، هب  شتارطاـخ  رد  جاـهتبا  نسحلاوبا  هک  دـنزادنا  هار  هب  یلم  کـناب  رد  مه  یباـصتعا  و 
کناب رد  وا  ندنام  یقاب  يارب  جاهتبا  هک  یطورـش  شریذـپ  هب  رـضاح  میرپا  رتکد  .تسا  هتفگ  نخـس  میرپا ، رتکد  زاتمم  تیـصخش 

کی تبثم ، ياه  یگژیو  نیا  اب  میرپا »  » .درک یم  یگدنز  یتخس  رایـسب  طیارـش  رد  دش و  جارخا  کناب  زا  دشن و  دوب  هتـشاذگ  یلم 
رد يا  هوزج  نتـشون  هب  ناجیابرذآ  تسکـش  زا  سپ  .درک و  یم  یبایزرا  دوب  هچنآ  زا  شیب  یبزح  راک  رد  ار  دوخ  هک  تشاد  صقن 

.دوب نینل  روهشم  راثآ  زا  یکی  مان  زا  هتفرگرب  مان  نیا  .درک  مادقا  درک ؟ دیاب  هچ  مان  هب  بزح  ینامزاس  لکش  رییغت  هنیمز 

رد همه  ًادـعب  هک  دـندرک  عمج  نالوارق ) شیپ  ) اه تسیدراگناوآ  مان  هب  ار  يدادـعت  بزح  يربهر  زا  یفخم  ياه  هزوح  رد  مه  اهنیا 
تشون و يوروش  ترافس  هب  يا  همان  مه  اهدعب  میرپا »  » رتکد .دوب  فلاخم  باعشنا  اب  میرپا  رتکد  دوخ  یلو  دندرک  تکرش  باعشنا 

.دوب یفیرش  مدآ  لاح  ره  هب  .درک  موکحم  ار  باعشنا 

نآ رد  مدوخ  هک  نم  اما  دش  بزح  يربهر  داهنشیپ  وا  هب  هک  دهد  یم  شدوخ  تیمها  زا  یطوسبم  حرش  شتارطاخ  رد  یکلم  لیلخ 
.ریبد هن  تشاد و  سیئر  هن  تقوم ، هیئارجا  تئیه  تسا  ییوگ  هفازگ  نیا  هک  مناد  یم  متشاد  تکرش  هسلج 

بزح هب  يدنب  هتسد  نیا  ربخ  دنداد ، طسب  لیکشت و  ار  دوخ  يدنب  هتسد  نانآ  هکنآ  زا  سپ 
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وا رارـصا  اب  ییارجا ، تئیه  ياضعا  رگید  نوچ  درک ، یمن  تکرـش  هسلج  رد  ضارتعا  ناونع  هب  یکلم  لیلخ  هک  دوب  یتدـم  .دیـسر 
، يوروش داـحتا  اـب  دوخ  طـباور  رد  هدرک و  یـسررب  ار  بزح  هتـشذگ  تاهابتـشا  لـصفم ، هیناـیب  کـی  یط  دـیاب  هک  دروـم  نیا  رد 

.دندوب هدرکن  تقفاوم  مینک ، رظندیدجت 

؟ دوب بزح  اب  تفلاخم  ناونع  هب  دوب ؟ هچ  باعشنا  نایرج  اما  س :

ار اه  هچب  زا  يرامش  بش  فصن  یحصان  سدنهم  دوخ  دوب ، هدش  شاف  اهنآ  تسیل  هک  ارچ  دندوب  هدش  باعـشنا  هب  روبجم  اهنیا  ج :
هچ ره  هک  دیاب  هدروآ و  تسد  هب  ار  اه  يدنب  هتـسد  مامت  ام و  یماسا  لماک  تروص  زرواشک  هک  دـیا  هتـسشن  هچ  هک  دـنک  یم  ربخ 
يا هیمالعا  بش  نامه  اهنیا  دوش و  یم  عورـش  باعـشنا  نایرج  بیترت ، نیا  هب  .مینک  باعـشنا  دـننک  نامجارخا  هکنیا  زا  لبق  رتدوز 
جرد ات 673  تاحفص 657  يا  هماخ  تارطاخ  رد  لماک  لیصفت  اب  باعشنا ، هیمالعا  لماک  نتم  .دنسیون  یم  بزح  زا  باعشنا  يارب 

نآ رد  ناریا » هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج   » ینعی نویباعـشنا ، دـیدج  نایرج  تاصخـشم  هک  هیمالعا  نآ  بلاج  تاـکن  تسا و  هدـش 
: تسا نینچ  هدمآ ،

: تسا نینچ  تشاد  مالعا  ناوت  یم  ققحم  ملسم و  روط  هب  ًالعف  هک  يدودح  ات  تیعمج  نیا  یلک  تاصخشم 

، يژولوئدـیا ناـمه  هک  ینعم  نیدـب  دـناد ، یم  ناریا  هدوت  بزح  ناـیرج  هدـنهد  همادا  ار  دوخ  ناریا  هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج  . 1
.دنک یم  تیلاعف  اهنآ  نتفای  ققحم  هار  رد  دراد و  ار  اهفده  نامه  لوصا و  نامه 

صیاقن و زا  هک  ینعم  نیدب  .دناد  یم  ناریا  هدوت  بزح  یقرتم  ياه  هبنج  هدنهد  همادا  ار  دوخ  ناریا ، هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج  . 2
.تسج دهاوخ  يرود  لمع  رد  ناریا  هدوت  بزح  يربهر  هاگتسد  یتالیکشت  یکیتکات و  تاهابتشا 

گنهآ شیپ  دادبتسا و  عاجترا و  ربارب  رد  شکمتس  تاقبط  هیلک  عفانم  یقیقح  عفادم  ار  دوخ  ناریا ، هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج  . 3
تازراـبم رد  رگراـک  هقبط  یگنهاـشیپ  يورـشیپ و  هب  لاـح  نـیع  رد  دـناد ، یم  اهتـسیلایرپما  يرامعتـسا  ذوـفن  ربارب  رد  یلم  هزراـبم 

.دناد یم  تازرابم  نیا  رد  دوخ  يامنهار  نیرتهب  ار  وا  رکفت  زرط  دراد و  نامیا  رامعتسادض  عاجترادض و 

مسیلایسوس یعامتجا  یفسلف و  قطنم  یکیتکات  تاهابتشا  داجیا  اب  لزلزت  عون  ره  زا  زارتحا  يارب  ناریا  هدوت  تسیلایسوس  تیعمج  . 4
شیوخ يامنهار  ناونع  هب  ار  یملع 
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.دریذپ یم 

، ناریا یسایس  یعامتجا و  يداصتقا  ینونک  هلحرم  رد  یملع ، مسیلایسوس  قطنم  قباطم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  نمـض  رد 
لحارم رد  یـسایسو  يداصتقا  یعامتجا ، ظاحل  زا  هک  دشاب  یقرتم  ياهروشک  رد  یتسیلایـسوس  همانرب  هب  هیبش  دـناوت  یمن  ام  همانرب 

.دنرب یم  رس  هب  يرت  یقرتم 

دنک و یم  تیوقت  نارگراک  یئاکیدنس  تالیکـشت  هناگی  ناونع  هب  ار  يزکرم  هدحتم  ياروش  ناریا ، هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج  . 5
هچ ره  يزکرم ، هدحتم  ياروش  ياهشور  نامزاس و  حالصا  هرابرد  یناهج  ياکیدنـس  هدنیامن  یبرعلا ، ياه  هیـصوت  هک  دراد  راظتنا 

.دوش هتشاذگ  ءارجا  هلحرم  هب  هدحتم  ياروش  فرط  زا  رتدوز 

ناربج اهـشور و  حالـصا  اب  ناریا  هدوت  بزح  يربهر  هدـنیآرد  هک  دـنراودیما  هراومه  هیمـالعا  نیا  ناگدـننکءاضما  لاـح ، نیع  رد 
، تسا رارقرب  ام  نایم  لوصا  فده و  تدحو  زین  نونکا  مه  هکنانچ  مه  ار  نایرج  ود  یتالیکـشت  تدـحو  هک  دوش  بجوم  صقاون ،
هک نیون  یتالیکـشت  اب  كرتشم  لوصا  اهفدـه و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  هزرابم  ماگنه ، نآ  ات  ام  .دزاـس  ریذـپ  ناـکما  هراـبود 

.داد میهاوخ  همادا  تشذگ ، الاب  رد  نآ  یلک  تاصخشم 

مان هینایب ، نیا  رد  هک  اـهنیا  .تسا  صخـشم  ًـالماک  لوا ، هیناـیب  اـب  هیناـیب  نیا  نتم  هسیاـقم  زا  ناگدـننک  باعـشنا  يراـکایر  ریوزت و 
مسیسکرام یملع و  مسیلایسوس  ینعی  رگراک ، هقبط  يژولوئدیا  شریذپ  هب  دننک و  یم  باختنا  ار  ناریا  هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج 

تئیه لوا  هیمالعا  رد  هک  دنتسه  ییاهنامه  دننک ، یم  فارتعا  یعامتجا  تازرابم  رد  رگراک  هقبط  ینومژه )  ) یگدرکرس مسینینل و 
اب زاغآ و  هاش  زا  قلمت  اب  ار  دوخ  هینایب  دـش ، رکذ  نآ  مهم  تاـکن  دـش و  هیهت  یکلم  لـیلخ  تاـیرظن  قبط  داهنـشیپ و  هب  هک  ییارجا 
هار هجو  چـیه  هب  میور و  یم  ار  هار  نامه  هک  دـندوب  هتفگ  اهنآ  هیمالعا  نیا  رد  .دـنداد  نایاپ  اهتـسیلایرپما  عورـشم  قوقح  ییاسانش 
نیع رد  اما  دوب ، هدوت  بزح  زا  رت  پچ  یلیخ  رهاظ  هب  اهنآ  یتسینومک  تسیلایسوس  يوروش و  زا  يرادفرط  ...و  میور  یمن  يرگید 

هب روبجم  دوش ، یمن  تقفاوم  نوچ  دـنا و  هتـسیاشان  رـصانع  زا  بزح  يربهر  لماک  حالـصا  رادـفرط  هک  دوب  نیا  ناـشروظنم  لاـح 
هب يوروش  فرط  زا  باعشنا ، هب  ناشمادقا  يا و  هیمالعا  نینچ  راشتنا  اب  هک  دنتـشادن  راظتنا  ناگدننک  باعـشنا  اما  .دنتـسه  باعـشنا 
رفن یماسا 33  .دش  ادیپ  نویباعشنا  نیب  رد  یبیجع  هجیگرس  دش  موکحم  باعشنا  هک  یتقو  .دنوش  موکحم  نکمم  لکـش  نیرتدیدش 

ار نآ  نآ ، زا  سپ  هک  يا  هدع  هدرک و  ءاضما  ار  باعشنا  لوا  هیمالعا  هک  یهورگ 
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.تسا دوجوم  دنا ، هدرک  دیئأت 

؟ دش هچ  يریگ  عضوم  نیا  زا  دعب  دندرک ؟ یگداتسیا  ًامیقتسم  اهسور  دوب ؟ يدح  هچ  رد  يوروش  لمعلا  سکع  س :

مهرد يارب  یتسیلایرپما  يدـنفرت  ار  نآ  موکحم و  ًادـیدش  ار  باعـشنا  وکـسم  ویدار  باعـشنا  هیمـالعا  راـشتنا  زا  سپ  هلـصافالب  ج :
ندـیبوک هب  درک  عورـش  مه  بزح  يوروش ، يریگ  عضوم  زا  سپ  .درک  یباـیزرا  ناریا  رد  یتسیلایرپمادـض  یقرتم  شبنج  نتـسکش 

هدوت تسیلایسوس  تیعمج   » لیکـشت زا  دیاب  هک  دننک  یم  داهنـشیپ  هرخالاب  دننک و  یم  ثحب  دننیـشن  یم  اهنآ  هجیتن  رد  .نویباعـشنا 
ناریا هدوـت  بزح  زا  هـک  دــندوب  هدــیزگرب  نـیا  يارب  ار  ناریا » هدوـت  تسیلایــسوس  تـیعمج   » ماـن نوـچ  دــنوش  فرــصنم  ناریا »
: تسا هدش  هتشون  نینچ  ینایاپ  شخب  رد  فارصنا و  هیمالعا  رد  .دندرک  رشتنم  ار  فارصنا  هیمالعا  دعب ، .دشاب  رت  تسیلایسوس 

یـصخش و نوئـش  ندومن  ادف  یگتـشذگدوخ و  زا  اب  هکنیا  نآ  دنام و  یم  یقاب  هنالقاع  یقطنم و  هار  کی  اهنت  ام  لباقم  رد  نیاربانب 
يدارفا ناهاوخیدازآ و  هیلک  هب  .دومن و  رظنفرص  ناریا  هدوت  تسیلایسوس  تیعمج  لیکشت  زا  تضهن ، عفانم  هب  دوخ  قحاول  قباوس و 

ار بزح  نآ  دـننزب و  هقلح  هدوت  بزح  رود  هک  میئامن  هیـصوت  ًادـیکا  ًادـج و  دـندوب ، نتـسویپ  فرـش  رد  ای  دـنا و  هتـسویپ  ام  هب  هک 
.دنهد قوس  لامک  یقرت و  فرط  هب  ار  نایرج  یبزح  تاروتسد  تاماظن و  قباطم  دننک و  تیوقت 

قداص هزادنا  هچ  ات  ناشیاه  يریگ  عضوم  رد  دنتشون  ار  باعشنا  هیمالعا  نیا  هک  یناسک  ًاعقاو  هک  دیآ  یم  شیپ  ثحب  نیا  اجنیا  رد 
؟ دنا هدوب 

اب لماک و  تقادص  اب  نامز  نآ  رد  ناگدننک  باعشنا  هک  هدرک  هیکت  نیا  رب  باعشنا  لمع  زا  عافد  رد  دوخ  هتـشون  رد  يورـسخریما 
.دندرک رشتنم  ار  دوخ  ياه  هیمالعا  ناریا ، هدوت  بزح  هار  يوروش و  داحتا  هب  داقتعا 

دهاش نیرتهب  الاح  .يا  هماخرونا  یکلم و  لیلخ  ینعی  مرادن  داقتعا  اهنیا  زا  رفن  ود  لقادح  تقادص  هب  هک  ما  هتشون  متارطاخ  رد  نم 
هحفص 638 و رد  شتارطاخ  رد  يا  هماخرونا  .درک  ادیپ  ار  یسک  دوش  یمن  رتهب  نیا  زا  هک  يا » هماخرونا   » صخـش زا  تسا  ترابع 

: تسا هتشون  نینچ   639

اب میراد و  هگن  نامدوخ  يارب  يوروش  هب  تبـسن  ار  دوخ  داقتنا  هدـیقع و  میدوب  روبجم  نم  لاثما  نم و  یکلم و  یطئارـش ، نینچ  رد 
مینزب فرح  ناشدوخ  نابز  اب  بلط  حالصا  ناناوج  نیا 
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راودیما ام  .دـیآ  دوجوب  بزح  نیا  يارب  يا  هتـسیاش  نیـشناج  ات  میزاس  هدامآ  ناریا  هدوت  بزح  اب  هزرابم  باعـشنا و  يارب  ار  اهنآ  و 
هب هدرپ  یب  میتسناد  یم  ار  هچ  نآ  باعـشنا  زا  شیپ  رگا  .دنتفایرد  هک  روطنامه  دنبایرد  ار  قیاقح  جیردت  هب  اهدعب  دوخ  اهنآ  میدوب 
لاح ره  هب  دندرک و  یم  تیعبت  دندنام و  یم  هدوت  بزح  رد  ای  دنتشاذگ و  یم  رانک  ار  هزرابم  هدش  سویأم  ًالصا  ای  میتفگ  یم  اهنآ 
دوخ دندیشوک  دنتشون و  يوروش  ریفس  هب  همان  کلم » نیسح   » و میرپا »  » رتکد دننام  یناسک  هک  نیا  بوخ  .دمآ  یمن  شیپ  یباعشنا 

تروص هب  یئاه  تیصخش  نینچ  يارب  یتح  يوروش  .دوب  نامیا  زا  یـشان  هکلب  .دوبن  سرت  يور  زا  دننک ، هئربت  تافارحنا  مامت  زا  ار 
جیردت هب  زارد و  نایلاس  رد  دیاب  راک  نیا  .دوبن  یناسآ  راک  تب  نیا  نتـسکش  .ناناوج  نارگراک و  هب  دسرب  هچ  ات  دوب  هدـمآرد  تب 

اربم فعـض  ياه  هبنج  زا  تسناوت  یمن  تبـسانم  نیمه  هب  اما  دوب  هار  نیا  رد  یمهم  ماـگ  راـک و  زاـغآ  باعـشنا  .تفرگ  یم  ماـجنا 
.درک دهاوخن  هلمح  اهنآ  هب  يوروش  هک  دندرک  باعشنا  دیما  نیا  هب  نآ  دارفا  نیرتلاعف  هک  دوب  نیا  نآ  فعض  هبنج  نیرتمهم  .دشاب 

یم همادا  تیلاعف  هب  میداتـسیا و  یم  ام  رگا  .دمآ  شیپ  يدیدش  ینارحب  تلاح  درک ، هلمح  ام  هب  وکـسم  ویدار  یتقو  رطاخ  نیمه  هب 
.دننکشب ار  باعشنا  دندرگزاب و  بزح  هب  یباعشنا ، دارفا  نیرتلاّعف  زا  يا  هدع  دوب  نکمم  میداد ،

.دندرک لمع  هنایورود  ردق  هچ  اهنآ  دوش  مولعم  ات  درک  ادیپ  دوش  یمن  رتهب  همان » فارتعا   » نیا زا  بوخ ،

يربط و امـش و  تارطاخ  پاچ  زا  دـعب  مه  نآ  اهرظندـیدجت  یخرب  يا و  هماخرونا  باتک  پاچ  دـیدجت  دـینک  یمن  رکف  ـالاح  س :
؟ دشاب امش  بلاطم  یضعب  هب  خساپ  یعون  يردنکسا ،

متشون و نآ  رب  یلصفم  دقن  مدید و  ار  نآ  نادنز  رد  دیاش 1365 )  ) شیپ لاس  دنچ  نم  تسین و  نم  رایتخا  رد  باتک  لوا  پاچ  ج :
.تسا هدش  هدوزفا  بلطم  يرادقم  مود  پاچ  رد  .میدرک  هجوت  هدش ، فذـح  نونکا  دوب و  لوا  پاچ  رد  هک  بلاطم  یـضعب  هب  اهنت 
حرطم زرواشک  هک  يرونایک  هب  ناقهد  دـمحا  لتق  ماهتا  هراـبرد  شباـتک  لوا  پاـچ  رد  ار  بلطم  کـی  هک  مدـش  هجوتم  مه  ار  نیا 

شدیدج پاچ  رد  هک  هدرکن  هجوت  دراد و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دوخ  دقن  رد  مه  يورسخریما  .درک  در  یتسرد  لئالد  اب  دوب  هدرک 
.تسا هدرک  فذح  ار  نآ 

هب ار  وا  هدرک و  يدایز  تالمح  يا  هماخ  هب  هداد ، ماجنا  يا  هماخ  باتک  هرابرد  يرکاـش  ورـسخ  اـب  هک  ییوگو  تفگ  رد  زرواـشک 
پاچ ار  زرواشک  يوگو  تفگ  نیع  یعدم ، هب  خساپ  ناونع  تحت  کچوک  هوزج  کی  رد  مه  يا  هماخ  هدرک و  مهتم  يزاس  غورد 

خساپ نیا  رد  داد و  خساپ  درک و 
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، هزات دوهـش  لیالد و  اب  دیـشک و  شیپ  ناقهد  دـمحا  لتق  رد  تکرـش  دروم  رد  ار  يرونایک  هب  زرواشک  ماهّتا  هلئـسم  رگید  راب  کی 
.تسا هدرک  مهتم  يدابق » ناوتس   » لوق زا  نتخاس  غورد  هناروّزم و  عارتخا  هب  ار  زرواشک 

پاچ رد  هک  دوب  نیا  هسلج  نیا  هجیتن  تفای و  بیترت  نانک » یتشآ  هسلج   » زرواشک وا و  ناـیم  هوزج ، نیا  راـشتنا  زا  سپ  ًارهاـظ  اـما 
! تسا هدرک  رظن  فرص  یلک  هب  بلطم ، نیا  ندناجنگ  زا  مود ،

نیا هرابرد  هدنیآ » يوس  هب   » همانزور رد  بزح  هک  ار  یشرازگ  دنابسچب ، هدوت  بزح  هب  ار  ناقهد  دمحا  لتق  هک  نیا  يارب  يا  هماخ 
دروم ار  وا  تایعافد  نیا  زا  یـشخب  هدوب و  ناقهد  دمحا  لتاق  يرفعج  نسح  عفادم  لیکو  ییاقب  رفظم  هتفگ  نیع  هدرک و  پاچ  لتق 

تسخن اب  ناقهد ، دمحا  رورت  اب  تقفاوم  اب  اهنت  هک  دندوب  هتفگ  ارآ  مزر  هب  يوروش  تاماقم  هک  تسا  هدرک  اعدا  هداد و  رارق  دانتسا 
.تسا هتشک  ار  ناقهد  ارآ ، مزر  تقفاوم  اب  مه  هدوت  بزح  تفریذپ و  ار  طرش  نیا  مه  ارآ  مزر  .درک  دنهاوخ  تقفاوم  وا  يریزو 

.تسا اه  يزاس  غورد  نیمه  وا  راک  .داد  بیرغ  بیجع و  يزاس  غورد  رد  ارتکد  ملپید  کی  دیاب  يا  هماخرونا  هب 

، يرونایک هیلع  هژیو  هب  ناریا و  هدوت  بزح  يوروش ، داحتا  هیلع  رادـخاش ، غورد  کی  هدیـسر  شتـسد  اـج  ره  شباـتک ، رـسارس  رد 
.تسا هتخاس 

دنا هتفگ  غورد  نانآ  هب  رگید  رفن  دنچ  وا و  یکلم و  یباعـشنا ، ناناوج  بیرف  يارب  هک  دیآ  یمرب  يا  هماخ  فارتعا  زا  بیترت  نیا  هب 
مه رمع  نایاپ  ات  دنتشگزاب و  بزح  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  وکسم ، ویدار  ریفکت  زا  سپ  نویباعشنا ، زا  يرامش  مه  تلع  نیمه  هب  و 
هک يرفن  هس  یـس و  نآ  زا  .دـندرک  يریگ  هراـنک  یـسایس  تیلاـعف  زا  جـیردت  هب  مه  هیقب  قلطم  تیرثـکا  دـندنام و  یقاـب  بزح  رد 

.دنتشاد تکرش  یکلم » ییاقب و   » ناشکتمحز بزح  رد  ناشرفن  تشه  ای  تفه  اهنت  دش ، رشتنم  ناشمان 

، شواز سدـنهم  یناجنز ، سدـنهم  زا  یمان  تفر ، یمن  يوج  کی  رد  یکلم  اـب  شبآ  هک  يا  هماـخ  زا  ریغ  ناـشکتمحز ، بزح  رد 
.دوش یمن  هدید  رگید  يرایسب  مارآ و  دمحا  دهاز ، لیعامسا  هشوگ ، نسح  یحصان ، سدنهم  يدباع ، میحر  رتکد 

؟ تشگنرب مارآ  دمحا  س :

نیمادمحم .مراد  رطاخ  هب  ار  ریز  دارفا  مان  دنتشگزاب  بزح  هب  هک  يدارفا  زا  تسین ! مدای  ج :
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زا 105 رفن  هدزای  ای  هد  .دنتـشگزاب  بزح  هب  رگید  رفن  دنچ  یئاون ، دومحم  يرهاوج ، کلاس ، دمحم  يدمحم ، هکلم  وناب  يدـمحم ،
.میدرک رورم  شیپ  رد  ار  ناشمان  هک  دندرک  تکرش  ناشکتمحز  بزح  رد  دندرک ، ءاضما  ار  فارصنا  هیمالعا  هک  يرفن 

؟ دسیون یم  خیرات  هک  تسا  شاوز  فلا  نامه  شواز  سدنهم  نیا  س :

.تسا هتشون  ار  ناریا  رد  يرنوسامارف  خیرات  تسا و  یکلم  نیسح  شواز ،» فلا   » نیا یلصا  مان  هتبلا 

سیون خیرات  هک  منک  یمن  لایخ  .دوب  ندعم  سدنهم  شواز  سدـنهم  نآ  دنـشاب ، رفن  کی  اهنآ  منک  یمن  رکف  مسانـش ، یمن  هن ، ج :
.دشاب

.هدوب مه  يا  هدوت  تسا ، یکلم  نیسح  شمسا  نیا  هن ، س :

یناسک رتشیب  مان  یتح  تسا ، یکلم  لیلخ  هتخاس  هتسد  راد و  نیرخآ  هک  ناریا  ياهتـسیلایسوس  هعماج  رد  لاحره ، هب  مناد ! یمن  ج :
رتـکد هب  هک  يا  هماـن  رد  یکلم  ار  هورگ  نیا  يزکرم  ياروش  یماـسا  دوش ، یمن  هدـید  دـندوب ، یکلم  اـب  ناـشکتمحز  بزح  رد  هک 

همه ًاـبیرقت  لاـح  ره  هب  .تسا  هدرک  پاـچ  یکلم  تارطاـخ  ناـیاپ  رد  ار  نآ  نـیع  مـه  ناـیزوتاک  تـسا و  هدروآ  هتـشون ، قّدـصم 
ضوع رد  وا  و  دندنام ، وا  اب  رگید  رفن  ود  وا و  ینتان  ردارب  کلم  نیسح  اهنت  رفن ، دنچ  زج  دندرک  يریگ  هرانک  یکلم  زا  نویباعـشنا 

.درک ادیپ  نآ  ریاظن  ناهرب و  هللادبع  و  نایزوتاک ، نویامه  شامق  زا  يا  هزات  نادیرم 

؟ دندوب یناسک  هچ  نایرج  مّوس  مّود و  حطس  رد  روطچ ؟ ینیئاپ  ياضعا  راداوه و  ياه  هچب  س :

هتـسه یلو  تسا  هدیـسر  دـنا ، هدوـبن  نارهت  رد  ناـشرثکا  هک  رفن  ياضما 105  هب  يا ، هماخرونا  هتـشون  هیاـپ  رب  فارـصنا »  » هماـن ج :
هدـشن رـشتنم  يرگید  ياج  رد  دـش ، هدرب  ناشمان  ناـشکتمحز  بزح  رد  هک  رگید  رفن  هد  تشه  رفن و  نآ 33  زا  ریغ  ناش ، یـساسا 

ار وا  تشون و  یکلم  هب  يزیمآ  ّقلمت  هماـن  نادـنز ، زا  مه  ینیمرـش  تورث  دادرم ، ياـتدوک 28  زا  سپ  هک  میازفیب  مه  ار  نیا  .تـسا 
.تفر شدوخ  یگدنز  لابند  هب  ندش ، دازآ  زا  سپ  یلو  دوتس 

نوـچ .دنتـشگرب  بزح  هب  مه  ناـنآ  زا  يرامـش  دنتـسویپ و  نویباعـشنا  هب  بزح ، دارفا  زا  یمک  رایـسب  رامـش  هک  تسا  نیا  تـیعقاو 
.تسین رگید  نانآ  یماسا 

؟ هدوب هدوت  ناناوج  وزج  ایوگ  دوب ؟ مه  يداوجدیس  جاح  س :

، فارصنا هیمالعا  ناگدننکءاضما  یماسا  نیب  رد  یلو  هدوب  ناناوج  نامزاس  رد  ًالثم  دیاش  ج :
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.دوبن شمان 

.مّوس مّود و  هجرد  حطس  رد  دندوب ، نیئاپ  ًالصا  اهنآ  حطس ، نآ  رد  هن  س :

لثم مه  وا  هک  دوب  ادـتبا  رد  يزیورپ  لوسرلادـبع  دوب ، ایوگ  مه  ینیـسحریم  یبتجم  دوب ، یلـشوید  سابع  اما  دـیاش ، نیئاپ  یلیخ  ج :
دنام و یکلم  اب  رخآ  ات  راشرـس  نیـسح  دندوب ، مه  نایراهدنق  زیورپ  راشرـس و  نیـسحریم  دش ، ملع  هللادسا  رکون  دش و  دساف  یّللوت 

.دش همکاحم  وا  اب  مه  هاگداد  رد 

؟ دوب مه  نایاش  س :

.تسه هداز  هربخ  اما  تسین ، لوا  رفن  دنچ  یس و  نیب  مه  یسناش  اضریلع  .تسین  هتسد  نیا  رد  نایاش  ج :

.دندش ادج  یکلم  زا  اهدعب  هک  دندوب  یلصا  هتسه  نامه  رد  مه  یجنخ  رتکد  هداز و  هربخ  رغصا  یلع  هلب ، س :

.تسا هدوب  مه  یلاوروپ  لیعامسا  روپردان و  ردان  .دراد  یبزح  هقباس  اما  تسین  تسیل  يوت  شمسا  هکنیا  اب  مه  یجنخ  ج :

؟ تسا بالقنادض  دناب  وزج  اپورا  رد  نآلا  هک  نامه  یلاوروپ ؟ لیعامسا  س :

.یلاوروپ لیعامسا  هلب ، ج :

.دمآرد رابرد  تمدخ  هب  مه  ًادعب  هدوب ، بازحا  همه  رد  راگنا  یلاوروپ  .دوب  مه  ماوق  تارکومد  بزح  وضع  س :

نامه نانآ  سانشرس  دارفا  لاح  ره  رد  .درک  یم  يراکمه  یلّـضفت  اب  ام » ناریا   » همانزور رد  .دوبن  هدوت  بزح  وضع  ًالـصا  وا  هن  ج :
.درب یم  مان  يورسخریما  وا و  ياه  هتفگ  يور  زا  نایزوتاک  هک  دنتسه  يرفن  هدزای  هد 

هدزاود بزح ، يربهر  ماقم  هب  ددـجم  سولج  زا  سپ  ییاقب  رفظم  دـیآ ، یمرب  ناشکتمحز  بزح  زا  نانآ  جارخا  نایرج  زا  هکناـنچ 
.تسا هدرک  جارخا  بزح  زا  دنتسه ، دارفا  نیمه  هک  ار  رفن 

حیحـصت ار  دوخ  شور  دوب و  هتفریذـپ  ار  یکلم  لـیلخ  تاـضارتعا  هدوت ، بزح  رگا  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  لاؤس  کـی  س :
.دش یم  حیحصت  بزح  درکلمع  مه  دندرک و  یمن  باعشنا  اه  نیا  مه  دش ؟ یمن  رتهب  راک  هجیتن  دوب ، هدرک 

هجوت اهنآ  هب  رگا  میدرک ، هابتشا  هک  مینک  لوبق  میـشاب و  لقتـسم  مینک ، ادج  يوروش  زا  ار  نامتـشونرس  هک  دندرک  یم  حرطم  اهنیا 
؟ دوبن رتهب  دش  یم 
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یم تیمـسر  هب  ناریا  رد  ار  اه  تسیلایرپما  عورـشم  قوقح  هک  دش  یم  لیدـبت  يوروشدـض  بزح  هب  بزح  تروص  نیا  رد  هن ، ج :
رظن .دنتـشاد  يوروش  هب  تبـسن  يرظن  هچ  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  يا  هماخرونا  فارتعا  .تفرگ  یم  قلمت  ناوج  هاش  زا  تخاـنش و 

.یفنم هداعلا  قوف 

ناـیرج کـی  هدوت ، بزح  راـنک  رد  هک  دـنتفریذپ  یم  دـندرک و  یم  لوبق  ار  باعـشنا  اـه  يوروش  رگا  هک  دـیرادن  لوـبق  ینعی  س :
؟ دنتفر یمن  ییاقب  رفظم  رابرد و  فرط  هب  اهنیا  دشاب ، مه  رگید  یتسیلایسوس 

یم هدید  درک  رـشتنم  تقوم  هیئارجا  تئیه  هک  لوا  هیمالعا  نامه  رد  یکلم  تایرظن  یلـصا  هتـسه  .متـسین  دـقتعم  نیا  هب  نم  هن ، ج :
نکممریغ اه  يوروش  تخب » ناوج  هاش   » هب ییوگ  قلمت  ناریا و  رد  رامعتسا  قوقح »  » شریذپ سیلگنا و  مسیلایرپما  هب  شمرن  .دوش 

.دـندوب هدـید  رگید  بازحا  رد  ار  یتاباعـشنا  نینچ  تبقاـع  اـه  يوروش  .دـننک  یناـبیتشپ  تاـیرظن  نآ  اـب  یناـیرج  نینچ  زا  هک  دوب 
لثم یسک  رگم  .دنام  یمن  دینک ، یم  ضرف  امش  هک  روطنیا  باعـشنا ، نایرج  هک  دنتـسناد  یم  دنتـشاد و  ار  هبرجت  نیا  مه  ناشدوخ 

زا وا  دنام ؟ یقاب  هار  نآ  رد  داد ، دهاوخ  همادا  ار  هار  یبالقنا ، يژولوئدیا  نامه  اب  هک  تشاد  اعدا  درک و  باعـشنا  هک  يورـسخریما 
تنطلـس اب  يراکمه  قالتاب  هت »  » ات ماگ  هب  ماگ  درک و  زاغآ  رگراک  هقبط  یگدرکرـس  هب  یتسیلایـسوس  بـالقنا  موزل  و  ینارا » هار  »

.تفر ورف  اکیرمآ  مسیلایرپما  نابلط و 

رد مه  نآ  .هاتوک  يا  هرود  رد  راب و  کی  رگم  تسا  هتشادن  دوجو  يزاوم  تسینومک  نامزاس  ود  ایند ، ياج  چیه  رد  نآ  زا  هتشذگ 
ره هب  .دندحتم  ًالامتحا  دنا و  هدش  تسود  رگیدمه  اب  الاح  هک  يوروش  رادفرط  یکیو  دوب  نیچ  رادفرط  یکی  مه  اجنآ  رد  هک  دنه 

دوخ هک  روطنامه  هکنیا  رگید  دیماجنا و  دهاوخ  اجک  هب  نایرج  نیا  ًالوا  هک  دنتسناد  یم  دنتـشاد ، هک  يا  هبرجت  اب  اه  يوروش  لاح 
هک دنناشکب  يریـسم  نامه  هب  ار  اهنآ  جیردت  هب  دنتـشاد  رظنرد  دنتفگ و  یم  غورد  دوخ  دارفا  هب  نویباعـشنا  هدرک  فارتعا  يا  هماخ 

.دنهاوخ یم 

؟ دنشاب هدرک  عمج  یتاعالطا  اهنیا  نورد  زا  اهیوروش  هک  تسه  لامتحا  نیا  ایآ  س :

.مرادن ربخ  نم  تسا ، نکمم  ج :

.تسا بیجع  .دنتفرگ  عضوم  عیرس  اه  يوروش  لاح  ره  هب  س :

عـضوم زا  شیپ  مهنآ  هتـشادن  يوروش  بناج  زا  ار  ینـشورو  يروف  يریگ  عضوم  نینچ  راظتنا  هک  هتفگ  مه  يا  هماـخ  دوخ  هلب ، ج :
.هدوت بزح  يریگ 

ییآراک زا  بزح  نارگید  اب  هسیاقم  رد  دوب ، هداتفا  لیلخ  تسد  رد  بزح  يربهر  رگا  الاح  س :
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؟ دوبن رتیوق  نارگید  زا  يروئت  رظن  زا  یکلم  ینعی  دش ؟ یمن  رادروخرب  يرتهب 

لاتیپاک ندناوخ  نادنز  رد  هک  دـیوگ  یم  شدوخ  نوچ  .مرادـن  یعالطا  هنوگ  چـیه  نم  یکلم  لیلخ  کیروئت  تاعالطا  هرابرد  ج :
ردق اما  .مرادن  ربخ  نم  هتـشاد ، تاعالطا  مسیلایـسوس  زا  ردقچ  ای  هدناوخ و  ار  نینل  ياهباتک  همه  ایآ  هکنیا  یلو  میدرک ، عورـش  ار 

اتـسور و لاثما  زا  بوخ ، اما  تشاد  رظندم  ار  یـسایس  ياه  هبنج  طقف  لیلخ  هک  ارچ  دوب  رتمک  شنمدار  لاثما  زا  وا  تاعالطا  ملـسم 
.تسا هتشاد  يرتشیب  تاعالطا  ینعی  دوب  رتداوساب  زرواشک ، يدزی و 

يارب هـک  تـسا  یعاـجترا  ياههاگتـسد  عـلطم  رایـسب  يوـق و  ناسانـشراک  تاـعالطا  لـثم  یملع  مسیلایــسوس  زا  وا  تاـعالطا  اـما 
دنناـم .تسا  هدافتـسا  دروـم  مسیـسکرام  هیلع  رتـشیب  اـهنآ  تاـعالطا  دـنا و  هدرک  دـشر  نآ  هـیلع  رب  مسیلایـسوس و  هـب  ییوگخـساپ 

.تسا هدرب  راک  هب  یتسیسکرامدض  باتک  کی  نتشون  يارب  ار  نآ  هک  مسیسکرام  زا  يا  هماخ  تاعالطا 

کی لـیلخ  هک  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  حرطم  ار  یکلم  لـیلخ  هک  يا  هدـع  .تـسا  حرطم  رظن  هـطقن  هـس  لـیلخ ، اـب  هـطبار  رد  س :
انشآ یتسیلایسوس  یتسینومک و  تاّیرـشن  اب  هکنآ  هژیو  هب  دوب ، يا  هتـسجرب  رایـسب  مدآ  مسینومک و  ناهج  رد  یتح  يوق  نیـسیروئت 

یم تسب  نب  هب  عقوم  ره  دـنام و  یمنرد  يروئت  ياهراک  رد  هک  دوب  یهاگآ  رکفنـشور  لیلخ  هک  دـنیوگ  یم  رگید  يا  هدـع  هدوب ،
یم مه  يا  هدع  هرخالاب  .درک و  یم  باختنا  ار  يرت  ملاس  عضوم  اهیریگ  عضوم  رد  دـبایب و  يا  هراچ  هار  هک  درک  یم  شالت  دیـسر 

دروخ و یم  تسکـش  هک  اجک  ره  نوچ  .دوب  ّقفوم  هراومه  یتالیکـشت  یهد  نامزاس  یـسایس و  يربهر  ظاحل  هب  لـیلخ  هک  دـنیوگ 
؟ تسیچ یکلم  اب  دروخرب  عون  هس  دروم  نیا  رد  امش  رظن  تشاد ، ار  تالیکشت  يزادنا  هار  تردق  هرابود  دش ، یم  باعشنا 

امـش يارب  ار  شیاه  هنومن  .دنا  هتخاس  دیتفگ  امـش  هک  اه  یگژیو  نیا  اب  یتب  وا  زا  یکلم  لیلخ  نازاس  تب  هک  تسا  تسرد  نیا  ج :
هابتـشا اج  نالف  هک  دـنیوگ  یم  اج  کی  رد  ناشدوخ  دـعب  درکن  هابتـشا  تقو  چـیه  یکلم  هک  تسا  نیا  ناشرگید  ياـهاعدا  .متفگ 

هتفگ اج  کی  شدوخ  دعب  .تسا  هتخاس  یتب  هچ  یکلم  زا  هک  مدروآ  ار  يدراوم  نینچ  نایزوتاک ، دوخ  ياه  هتـشون  زا  .تسا  هدرک 
دیدـهت هب  میژر  دـنچ  ره.تسا  نینچ  یکلم  ینیب  شیپ  دـیآ و  یمرد  تسرداـن  هک  دزادرپ  یم  ینیب  شیپ  هب  اـجنیا  رد  یکلم  :» تسا

تسا عونمم  ههبج  لیکـشت  هک  تسا  هتفگ  هتخادرپ و  نآ  يربهر  اه و  تسیلایـسوس  هعماج  ياقفر  هصاخ  موس و  یّلم  ههبج  ناربهر 
هب هزادنا  زا  شیب  میژر  دیاش  .دـنکب  دـناوت  یمن  يراک  میژر ، یلو  داد  دـهوخ  ماجنا  نآ  هیلع  یتخـس  تامادـقا  دوش  لیکـشت  رگاو 

ياه تیقفوم  دوخ و 
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« .دراد نانیمطا  دامتعا و  شا  هدمآ  تسد  هب 

نایاش اضر  یسناش و  ناخ  یلع  اه ، تسیلایسوس  هعماج  يربهر  ياضعا  زا  رگید  رفن  هس  وا و  هتفه  هس  زا  سپ  هتفگ و  ار  نیا  یکلم 
دقتعم نایزوتاک  هک  یکلم ، .دندش  موکحم  همکاحم و  یماظن  هاگداد  رد  دندش و  تشادزاب  هاش  میقتسم  روتسد  هب  راشرس  نیسح  و 
تـسد هب  دـهاوخ  یم  ار  یّلم  ههبج  همه  هک  دـنک  یم  یپل  هابتـشا  نینچ  کی  نایزوتاک  نامه  هتفگ  هب  درکن ، هابتـشا  تقوچیه  تسا 

همه زا  وا  هک  منک  لوبق  مناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  نم  .تسا  یناسآ  راک  یلیخ  يزاس  تب  نیا  دـهد ؟ یم  خـساپ  هنوگچ  دـهدب  هاـش 
هسردم يوروش  رد  مه  دعب  دوب  تسینومک  بزح  راد  هقباس  وضع  شنمدار  .دوب  رتداوساب  يردنکسا  جریا  شنمدار و  رتکد  زا  ًالثم 

دوش یمن  ًالـصا  .علطم  ًـالماک  رهاـظت و  یب  هداـعلا  قوف  دوب  یمدآ  شنمدار  .درک  یط  ار  یعاـمتجا  مولع  یمداـکآ  یجراـخ  یلاـع 
هب یکلم  زا  شتاـعالطا  يردنکـسا  یتح  هتـشاد ، یملع  مزیلایـسوس  دروم  رد  يرتشیب  تاـعالطا  شنمدار  رتـکد  زا  یکلم  هک  تفگ 

.تسا هدوب  رتشیب  بتارم 

رد هچ  .میدرک  یم  لمع  یکلم  طخ  هب  ام  دوبن و  هدـنهد  طـخ  ناـمز  نآ  رد  یمـساق  میدوب ، یکلم  نادرگاـش  دـننام  نم  یمـساق و 
کی وا  زا  یکلم  نازاس  تب  .دوب  یکلم  میتشون ، ام  هک  یتسردان  بلطم  ره  لوئـسم  هلاقم ، شراگن  رد  هچ  داقتنا و  ثحب و  تاـسلج 
لاثما هک  دشاب  هتفر  نیئاپ  یعامتجا  شناد  رفـص  طخ  ریز  هب  گنـسرف  اهدـص  دـیاب  ایند  دـنا ، هتخاس  مسیـسکرام  یناهج  نیـسیروئت 

يرایسب یهاگآ  زا  هفسلف  مسیسکرام و  هنیمز  رد  هک  یناسک  .زاس  يروئت  ینعی  نیسیروئت  دنوش ! نیـسیروئت  ناهج  حطـس  رد  یکلم 
.دوب دلب  یمک  .دوب  هدناوخ  ار  یتسیـسکرام  ياه  يروئت  ناریا ، حطـس  رد  مه  یکلم  .دـندوب  ناد  يروئت  کی  اهنت  دـندوب  رادروخرب 

زا هک  ار  ییاـهباتک  ناـمدوخ  میدوب ، زومآدوخ  اـم  همه  .دوب  يربـط  زا  رتـمک  بتارم  هب  وا  کـیروئت  شناد  ًاملـسم  یکلم  دروـم  رد 
دش عورش  بزح  رد  رید  یلیخ  مسیسکرام  کیـسالک  راثآ  همجرت  راک  .میدناوخ  یم  تمحز  اب  دمآ ، یم  رگید  ياهاج  ای  يوروش 

.تسا ترجاهم  نارود  هب  طوبرم  اه  همجرت  رتشیب  و 

ایند همه  رد  موس  يورین  هک  یتروص  رد  .تسا  هدرک  قلخ  یکلم  ناهج ، رد  ار  موس  يورین  حالطصا  هک  دنک  یم  اعدا  يورسخریما 
تارکومد لایـسوس  اهنآ  رتشیب  دوب و  ایند  ياج  همه  رد  نایرج  نیا  برغ .» مسیلایرپما  هن  يوروش و  هن   » ياـنعم هب  دوب  ناـیرج  کـی 
: تسا هتشون  وا  .تسا  هدرک  فارتعا  ار  بلطم  نیا  هتشاد  یکلم  هب  هک  یتدارا  همه  اب  نایزوتاک  نویامه  دوخ  یتح  .دندوب 

اب هطبار  رد  اپورا ، رد  اهلاس  نامه  رد  دوبن و  یکلم  عارتخا  زین  موس  يورین  حالطصا  یتح 
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(1) .دوب هدمآ  دیدپ  روشک  نآ  رد  تسینومک  بزح  ياتدوک  زا  شیپ  یکاولسکچ ، نوچ  ییاهروشک  صاخ  تیعقوم 

موس يورین  هب  نارود  نآ  رد  ای  دـنتفر ، راـنک  دـندیرب و  تسینومک  بازحا  زا  اـی  دـندوب  تارکومد  لایـسوس  ًـالبق  هک  ییاـهنآ  همه 
يورین لکش ، نیمه  يدایز ، تدم  ات  ناتسلگنا  راک  بزح  دندرواین ، يور  مسیلایرپما  هاگودرا  هب  مه  هبترم  کی  اهنآ  .دندش  لیدبت 

رـشان اـم  هماـنهام  هک  ناتـسلگنا  راـک  بزح  پچ  حاـنج  مه  زونه  .دنتـشاد  یئارگ  پچ  مه  یلیخ  زاـغآ  رد  دـش ، یم  باـسح  موس 
.دناد یم  تسینومکریغ  تسیسکرام  ار  دوخ  تسه  شراکفا 

؟! يدیلاهدرف ًالثم  س :

.دنتسه یفیرش  رایسب  ياهناسنا  ناشنادننامه  تسا و  هلجم  نامه  ریبدرس  ًالامتحا  هک  يزیئوس  لپ  و  يدیلاهدرف »  » نم دید  هب  هتبلا  ج :

همانزور نآ  رتفد  رد  ناگدنیآ  همانزور  نایرج  رد  .تشاد  هطبار  مه  قلخ  نیدـهاجم  اب  دوب ، طبترم  مه  اجنیا  ياه  تسینومک  اب  س :
یب هداوناخ  زا  تسا و  یـسیلگنا  لاحره  هب  دراد ، ییاه  هتـشون  هدرک و  ییاهراک  مه  ناریا  هراـبرد  ياه 1358 . لاس  ناـمه  رد  .دوب 

.تسه مه  تسیلانروژ  راگنا  تسه ، مه  يراگن  همانزور  راک  رد  یس ، یب 

یس یب  یب  یسراف  شخب  رد  دننک  یم  لاؤس  وا  زا  راوشد  یلیخ  لیاسم  رد  مه  هشیمه  تسا ، یعالطااب  داوساب و  صخش  اما  هلب ، ج :
.تسا هاگشناد  داتسا  مه  ناتسلگنا  رد  تسه  ایوگ  مه 

لایـسوس بزح  يژولوئدـیا  هک  مینکن  شومارف  مدرک ، یم  تبحـص  اه  تارکومد  لایـسوس  موس و  يورین  هرابرد  متـشاد  .میرذـگب 
ره رد  .دننک  یم  فذح  ار  نیا  ناشیاه  هرگنک  زا  یکی  رد  دـعب  اما  دوب  مسیـسکرام  تنارب ، یلیو  تسایر  نامز  ات  ناملآ  تارکومد 

تفگ دـیاب  یکلم  نازاـس  تب  باوج  رد  ـالاح  .تسین  یکلم  عارتـخا  حالطـصا ، نیا  تسا و  یمومع  یلیخ  رما  هلئـسم  نیا  تروـص 
لوپ هاش  زا  هدوت  بزح  يوروش و  اب  هزرابم  يارب  درک و  شزاس  هاش  اب  هتفر  ییاج  ات  یکلم  موس  يورین  هتفر ؟ اجک  اـت  یکلم  دـینیبب 

مداد و هئارا  ًـالبق  ار  نآ  كرادـم  هک  لـیبق  نیا  زا  يدراوم  تساوـخ و  ار  اـهنآ  تیاـمح  درک و  تاـقالم  اـه  ییاـکیرمآ  اـب  تفرگ ،
.مناد یمن  مزال  ار  شرارکت 

هب دـهد و  قفو  ناریا ، عضو  اب  یعون  هب  ار  مزینومک  مزیلایـسوس و  هک  دوب  نیا  رکف  رد  یکلم  لـیلخ  هک  تفگ  ار  نیا  دوش  یمن  س :
ینعی دروآ ؟ دوجو  هب  یّلم  مزیلایسوس  یعون  حالطصا 

ص 170. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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اهتسیسکرام تالکشم  زا  یکی  هشیمه  بوخ ، دشاب ؟ هداتفا  اهماد  نیا  هب  لمع  رد  اهدعب  دشاب و  هدرک  عورش  فده  هشیدنا و  نیا  اب 
.دهدب جرخ  هب  يراکتبا  تساوخ  لیلخ  دوب ، ناریا  هعماج  گنهرف و  اب  قلطم  یگناگیب 

دماج روط  هب  رییغت  نودب  اج  همه  رد  هک  تسین  یلوصا  .تسین  مگد ) ) یمزج مزیـسکرام ، هک  دناد  یم  یتسیـسکرام  ره  دـینیبب ، ج :
ره رد  يا و  هعماـج  ره  رد  يروشک و  ره  رد  دـیاب  نینل  هتفگ  قـبط  هک  تسا  یلک  ياـمنهار  کـی  مسیـسکرام  دـشاب ، قاـبطنا  لـباق 

یلک هب  مزیلایـسوس  ناریا ، رد  .داد  قابطنا  هعماج ، نآ  یگنهرف  یقالخا و  یعامتجا ، یخیراـت ، صخـشم  طیارـش  اـب  ار  نآ  یخیراـت 
یمـسیلایسوس .تشاد  یم  قرف  دش  یلمع  هیـسور  رد  هک  هچنآ  اب  یتسیـسکرام ، هیاپ  اب  مزیلایـسوس  یتح  .تفرگ  یم  يرگید  لکش 

ياه تسینومک  رگم  .رگید  روج  ناتسنمکرت  رد  دوب و  روج  کی  دارگنینل  رد  .دوبن  ناسکی  اج  همه  رد  تفرگ ، ياپ  هیـسور  رد  هک 
اب دـیاب  يروشک  ره  رد  مزیلایـسوس  ؟ دـننک هدایپ  هسنارف  رد  تفرگ ، ماجنا  ناتـسنمکرت  رد  هک  ار  هچنآ  ریظن  ًانیع  دـنهاوخ  یم  هسنارف 

ریهامج داحتا  اب  ینمشد  هلباقم و  وا ، نادننامه  یکلم و  لیلخ  یّلم  مزیلایـسوس  اما  دبای  ققحت  روشک  نآ  یّلم  ياه  یگژیو  هب  هجوت 
.دوب يوروش 

رد دـش ؟ هدایپ  يوروش  رد  هک  درک  هدایپ  هنوگنامه  ابوک و  هرک و  قلخ  يروهمج  ماـنتیو و  نیچ و  رد  ار  مسیلایـسوس  دـش  یم  رگم 
: مناوخب ناتیارب  هلئسم  نیمه  هرابرد  ار  ورهن  لعل  رهاوج  رظن  تسبوخ  دروم  نیا 

درک حیرـشت  نایب و  ار  نآ  دوب و  مسیـسکرام  لماک  هدـنیامن  طقف  هن  نینل  .تسا  هدوب  نینل  مسیـسکرام ، هدـنیامن  رهظم و  نیرتگرزب 
.داهن انب  نآ  ساسارب  ار  دوخ  یگدنز  هکلب 

« ریذپانرییغت دماج و  کشخ و  ياه  يروتـسد  اه و  بلاق   » ناونع ار  مسیـسکرام  دیابن  هک  تسا  هداد  رادـشه  ام  هب  نینل  دوخ  اذـهعم 
هتـسب و مشچ  ار  نآ  تاـیئزج  دوبن  رـضاح  تشاد  داـقتعا  ناـمیا و  مسیـسکرام  حور  تقیقح و  هب  هک  نآ  دوجو  اـب  نینل  .درک  یقلت 

: دیوگ یم  ام  يارب  وا  دوخ  تسب  راک  هب  اج  همه  رد  هدیجنسان 

هیرظن نیا  هک  میراد  هدـیقع  سکعرب ، هکلب  میرگن ، یمن  ریذـپانداقتنا  لـماک و  زیچ  کـی  ناونع  هب  مسیـسکرام  هب  هجو  چـیه  هب  اـم 
هب فلتخم  تاهج  رد  ار  نآ  دـیاب  دـننامن ، بقع  یگدـنز  زا  دـنهاوخب  رگا  اه  تسیلایـسوس  هک  تسا  يا  هزات  ملع  ناینب  انب و  گنس 

.دنربب شیپ 

دروم لقتسم  روطب  ار  یتسیسکرام  هیرظن  هک  تسا  يرورـض  مزال و  رایـسب  هیـسور  ياهتـسیلایسوس  يارب  هژیو  هب  مینک و  یم  رکف  ام 
هک تسا  يرکف  یلک  هیاپ  هیرظن  نیا  اریز  دنهد ، رارق  هعلاطم 
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...و ناملآ  هسنارف و  دروم  رد  نینچمه  .دنک  ادیپ  قرف  هسنارف  اب  تسا  نکمم  ناتسلگنا  دروم  رد  نآ  قابطنا  لثملا  یف 

نامزاس هک  رابره  یکلم  .دنراد  یکردم  هچ  دـنا  هداد  نخـس  داد  شا  هرابرد  نازاس  تب  هک  یکلم  یهد  نامزاس  تردـق  هرابرد  اما 
کچوک هاگتـسد  نآ  هدنام  یقاب  اب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناراداوه  زا  یمهم  شخب  دش  وربور  يا  هلئـسم  اب  شا  هتخادرپ  هتخاس و 

یگتسکشرو زا  سپ  داهن  انب  ار  ناریا » هدوت  تسیلایسوس  تیعمج   » درک باعشنا  رفن  اب 105  ناریا  رد  هدوت  بزح  زا  .درک  اپرب  يرت 
لیکـشت ار  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح  ییاقب  رفظم  دننام  یئوجارجام  اب  دـش و  خـسم  هراب  کی  درکن و  يراک  چـیه  لاس  هس  نآ 

هب هک  ار  موس  يورین  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح  نآ  هدنام  یقاب  اب  دش و  یگتـسکشرو  راچد  مه  نآ  يدـنا  لاسکی و  زا  سپ  داد 
رد ات  تشادـن  ینامزاس  رگید  اهلاس  دیـشاپ و  مه  زا  دادرم  اب 28  مهنآ  درک  اپرب  دوب  ییاقب  ناـشکتمحز  بزح  زا  رتدودـحم  بتارم 

لاس 1344 رد  مه  نآ  دروآ و  دوجو  هب  موس  يورین  زا  يرتمک  رامـش  اب  ار  ناریا  یّلم  تضهن  ياه  تسیلایـسوس  هعماج  لاس 1340 
.دراد نازاس  تب  ياه  یئوگ  هفازگ  نآ  اب  یبسانت  هچ  یگدنز  نیا  .دش  لیطعت  هشیمه  يارب 

یم عورش  بوخ  دنهدب ، همادا  دنهاوخب  رگا  هورگ  ود  ره  دوش  یم  ادیپ  باعـشنا  یـسایس  نایرج  کی  رد  یتقو  یئاجره  رد  هرخالاب 
ياه تسکـش  دادـعت  دروخ ؟ تسکـش  ات  دـنچ  دادـن ؟ همادا  ار  عضو  نیمه  نیع  ناریا ، هدوت  بزح  رگم  .یتیلاعف  عون  کی  هب  دـننک 
هبترم ود  روطنامه  مه  زاب  .تسا  هدوب  رت  تاـفلترپ  مه  رت و  نیگنـس  مه  رتشیب و  مه  رگید ، یـسایس  ناـیرج  ره  زا  ناریا  هدوت  بزح 
يدازآ ناریا  رد  هبترم  ود  يزور  کی  رگا  نم  رظن  هب  .دروخ  تسکـش  مه  زاب  .درک  عورـش  ار  يراک  درک و  دـنلب  ار  شرـس  دـمآ و 

نارگراک و تخـسرس  عفادم  ینعی  همانرب ، نامه  اب  يا  هدوت  شبنج  .دـیآ  یم  دوجوب  يا » هدوت  شبنج   » مه زاب  دوش ، رارقرب  بازحا 
ینعی .تسا  هدوب  هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  رت  هنالقاع  یلیخ  راک  شور  کی  اب  هتبلا  .هاوخیدازآ  نارکفنـشور  نارو و  هشیپ  ناناقهد و 

.ناریا یعامتجا  یخیرات  صخشم  طیارش  اب  رت  قبطنم 

دعب ناـشکتمحز ، بزح  دـعب  ، درک تسرد  ار  ناریا » هدوت  تسیلایـسوس  تیعمج   » ناـمه حالطـصاب  لوا  دـمآ  مه  یکلم  بوخ  س :
.ار اهتسیلایسوس  هعماج  دعب  موس و  يورین 

رتشیب هام  دنچ  لاس و  کی  زا  اهنامزاس  نیا  زا  مادک  چـیه  رمع  .دـش  هتـسکش  مه  رد  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  اه  هتخاس  نیا  همه  ج :
.دیـشاپ مه  زا  .دوب  نیمه  مه  موس  يورین  نامزاس  .دشاپ  یم  مه  زا  زیچ  همه  دوش ، یم  ینادـنز  ای  دور و  یم  یکلم  هک  نیمه  .دوبن 

رد بلطم  نیا  نیع 
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.تسه مه  نایزوتاک  ياه  هتفگ 

رفن هدـفه  يزاجح و  یجنخ و  .دـندوب  روطنیمه  مه  وا  نیفلاخم  اما  هدوب  يریگیپ  مدآ  یکلم  لیلخ  هک  مرادـن  يدـیدرت  نیا  رد  نم 
یهتنم .دـندش  یّلم  ههبج  هدـنهد  نامزاس  دـندش و  هراک  همه  اجنآ  رد  دـنتفر و  یّلم  ههبج  هب  دـندرک ، يریگ  هراـنک  بزح  زا  رگید 

.دش یم  رتاعّدارپ  دش  یم  رت  کچوک  مه  هچ  ره  دش و  یم  رت  کچوک  یکلم  هاگتسد 

برغ هب  شیارگ  هیجوـت  دوـش ، یم  رـشتنم  لـیلخ  ندرک  حرطم  يارب  فـلتخم  دارفا  فرط  زا  ًاریخا  هک  ییاـه  هتـشون  دـصق  اـیآ  س :
، يروشآ شوـیراد  ًـالامتحا  تسا ؟ برغ  هب  شیارگ  هک  وا  رّکفت  طـخ و  هب  ندیـشخب  ّتیعورـشم  رطاـخب  لـیلخ  حرط  ینعی  تسین ؟

لابند ات 1348  ياه 1326  لاس  رد  لیلخ  هک  دـننک  یم  لابند  ار  یتسایـس  نامه  نارگید  يورـسخریما و  کباب  نایزوتاک ، نویامه 
؟ درک یم  لابند  رابرد  برغ و  هب  شیارگ  هلمج  زا  درک  یم 

تساهنآ و سأر  رد  نایزوتاک  نویامه  .وا  يزاس  تب  یکلم و  لیلخ  زا  عافد  هب  دـنا  هدرک  عورـش  تاـعوبطم  رد    ً اریخا يا  هدـع  ج :
رادمچرپ هک  يورـسخریما  کباب  دارفا ، نیا  لابند  هب  یمیحر و  یفطـصم  هدوب و  ناشکتمحز  بزح  وضع  هک  ناهرب  هللادبع  مه  دعب 

ناونع هب  ینعی  تسا ، ناشدوخ  زا  عافد  رطاخ  هب  رتشیب  نمرپوس ) ) ناسنا قوفام  کی  ناونع  هب  یکلم  ندرک  حرطم  .تسا  هدـش  اـهنآ 
یکلم هک  ارچ  تسا  هدوب  وا  زا  رتدـیدش  تسار  هب  شیارگ  رد  هتبلا  تفر ، یکلم  هک  هتفر  ار  یهار  نامه  تسرد  يورـسخریما  لاثم 

یگدرکرس هب  یتسیلایسوس  بالقنا  يرادفرط  زا  درک و  یظفاحادخ  يژولوئدیا  اب  يورسخریما  اما  دوب  هدنام  یقاب  تسیلایـسوس  زاب 
تنطلـس اـب  يراـکمه  ناـهاوخ و  هطورـشم  اـب  يدـحاو  ههبج  لیکـشت  ددـصرد  نوـنکا  ینارا ، هار  زا  يور  هلاـبند  رگراـک و  هـقبط 

نآ هب  اذـغ  کمن » لفلف   » ناونع هب  مه  ار  رـشب  قوقح  یعامتجا و  تلادـع  .يراد  هیامرـس  يداع  یـسارکومد  کی  ینعی  .تساهبلط 
ناشدوخ درکلمع  زا  عافد  ریت 1331 ، ات 30  ییاقب  زا  عافد  نآ  اب  طابترا  رد  یکلم و  زا  دارفا  نیا  عاـفد  لاـحره  هب  .تسا  هدنابـسچ 

هب اهنیا  رگا  .دننک  یم  عافد  تسا ، یکلم  عضوم  قباطم  هک  دوخ  یلعف  تیعضو  ای  ناشدوخ و  هتشذگ  درکلمع  زا  دنراد  اهنیا  تسا ،
دننک یم  هدرک و  یط  یتسرد  هار  مه  ناشدوخ  هک  دنریگ  یم  هجیتن  تسا  هتفر  ار  تسرد  هار  یکلم  هک  دننالوبقب  دوخ  ناگدنناوخ 
رییغت يارب  ترورـض  کی  ناونع  هب  برغ  اب  یکیدزن  ینعی  .تساهنیا  زا  يا  هدع  نیب  رد  يدیدج  ياهـشیارگ  دوجو  موس  هلئـسم  اما 

ای يروهمج  ناریا ، هدـنیآ  میژر  هک  دوـش  صخـشم  دـیاب  دازآ  تاـباختنا  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ثحب  ـالاح  .ناریا  یعاـمتجا  ماـظن 
ياه هتشون  رد  ار  تالیامت  نیا  زونه  دنتسه ، ناریا  رد  هک  ینانآ  هتبلا  .دشاب  یتنطلس 
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هرامش 34 و رد  ار  نآ  نیع  هتشون و  نابلط  تنطلس  همانزور  رد  شا  هلاقم  رد  هک  روطنامه  يورـسخریما  یلو  .دنا  هدرکن  ینلع  دوخ 
هک نویامه  شویراد  هلمج  زا  ناهاوخ و  هطورـشم  اه و  بلط  تنطلـس  اب  كرتشم  هسلج  نیدـنچ  هدرک ، رـشتنم  يدازآ  هماـنهام   35

ههبج کی  ات  تسا  هدوب  هرکاذم  لوغشم  مه  رایتخب  لثم  یناهاوخ  هطورشم  اب  هداد و  لیکشت  دراد ، ار  يولهپ  اضر  يوگنخـس  شقن 
.دنروایب دوجو  هب  یفالتئا 

ات دـننک  یم  عافد  وا  زا  اهنآ  .تساهبلط  تنطلـس  اب  ناشداحتا  زا  عافد  هاش ، اب  شرادـید  رطاخب  یکلم  زا  عاـفد  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
، نوتنیلک ینابیتشپ  بلج  سپ  دننک ، عافد  نانآ  ینابیتشپ  بلج  يارب  اه  ییاکیرمآ  اب  یکلم  تاقالم  زا  رگا  .دـننک  هئربت  ار  ناشدوخ 

.تسا تسرد  مه  تسا  هتفرگ  شود  رب  ار  رشب  قوقح  نیغورد  مچرپ  دراد و  ار  اهاعدا  نامه  تسا و  يدنک  یبزح  نیشناج  هک 

هرامـش زورمین ،»  » بلط تنطلـس  همانزور  رد  هک  ار  يورـسخریما »  » لصفم هلاـقم  زا  یـشخب  دروم ، نیمه  رد  تساـجب  منک  یم  رکف 
: تسا نینچ  هلاقم  ناونع  .منک  لقن  تسا  عوضوم  نیمه  اب  هطبار  رد  هدش و  پاچ  تشهبیدرا 1373 ، هعمج 16  خّروم  ، 262

!« اه بلط  تنلطلس  اب  تابسانم  هرابرد  »

؟ تسیچ ام  یفالتئا  همانرب  زادنا و  مشچ 

ینیــشناج کـی  داـجیا  دــننآ ، یپ  رد  هـک  يا  هتــشگ  مـگ  هـقلح  نآ  دــنراد و  راـظتنا  روـشک  نورد  نازراـبم  ناریا و  مدرم  هـچنآ 
رد رـشب ، قوقح  یـسارکومد و  يدازآ ، هار  هداد  شیامزآ  هدش و  هتخانـش  ياه  هفلؤم  همه  زا  کیتارکومد ) وتیانرتلآ   ) کیتارکومد

.تسا یمالسا  يروهمج  ربارب 

ياه تضهن  اه و  نامزاس  زا : دـنترابع  نم  رظن  هب  میمان ، یم  کیتارکومد » نیـشناج   » اـم هچنآ  اـی  هدرتسگ  فـالتئا  نیا  ياـه  هفلؤم 
تمواقم تضهن  يدازآ ) تضهن  ریظن  یمالـسا  هچ  کیئال و  هچ   ) یّلم ههبج  زا  هدـنام  یقاب  فلتخم  ياه  شیارگ  تارکومد ، پچ 

.یلم ناهاوخیروهمج  هباشم و  لیصا  ياه  شبنج  ناریا و  ناتسدرک  تارکومد  بزح  یلم ،

دوخ ياهرد  دناوتب  ات  دشاب  دیابن  تسین و  ناهاوخ  يروهمج  ههبج  نآ ، بیکرت  هب  هجوت  اب  يا  هدرتسگ  فالتئا  نینچ  تسا  یهیدـب 
عوضوم ماظن  هرابرد  هک  يرگید  هباشم  ياه  نایرج  ای  یلم و  تمواقم  تضهن  نورد  رد  هاوخ  هطورـشم  رـصانع  يور  هب  طـقف  هن  ار 

یم ار  فـالتئا  روشنم  هک  ار  یهاوخ  هطورـشم  دارفا  اـه و  تضهن  ریاـس  دـشاب  رداـق  هکلب  دریگبربرد ، ار  اـهنآ  دراذـگزاب و  دـنرادن 
يورین نیا  هک  هاگ  نآ  .دیامن  بلج  دوخ  يوس  هب  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  دنریذپ ،
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تامازلا هک  رگا  بالقنا ، زا  دعب  ناهاوخ  هطورشم  نامزاس  اب  دناوت  یم  دیآ  دوجو  هب  یبسن  ای  لماک  روط  هب  کیتارکومد » نیشناج  »
دراوم و رد  دنزیمایب ، مهرد  هکنیا  نودب  دنـشاب ، هدرک  تیاعر  میدرک ، نایب  لیـصفت  هب  ًالبق  هک  هنوگنآ  ار  کیتارکومد  نایرج  کی 

تسد همه  مدرم ، تموکح  یـسارکومد و  يوس  هب  ناریا ، لّوحت  رـشب و  قوقح  يدازآ و  يارب  هزرابم  رد  هژیو  هب  صخـشم ، لیاسم 
.دنزب كرتشم  تاراکتبا  تامادقا و  هب 

صیخـشت بسانم  هک  يروحم  ره  رد  اهـسنارفنک  اهرانیمـس و  رد  تکرـش  ای  نانآ و  اب  راتفگ  يارب  هتـشذگ ، لاور  هب  ام  لاـحره  رد 
...میئامن تکرش  میهد 

يراکمه یلو  هن ، يولهپ  اضر  تسد  راد و  اب  فالتئا  تفگ : نینچ  هلمج  کی  رد  ناوت  یم  ار  اهیزادرپ  هلمج  نیا  همه  هصـالخ  هلب ،
رد يورسخریما  دوش ، یم  هدز  تن »  » کی اب  ییاج  ره  رد  هک  تسا  هتسویپ  مه  هب  ترسنک  کی  يارجا  اهنیا ، همه  نم  رظن  هب  يرآ » »
هک منک  یم  لایخ  نم  بیترت  نیا  هب  رگید ، یتن »  » اب زورمین ، همانزور  رد  شا  هماـن  رد  دـنز و  یم  تن »  » کـی اـب  تاـعالطا  هماـنزور 

.درک تسرد  نآ  زا  تسرد  هعومجم  کی  تشاذگ و  مه  يولهپ  ار  شیاه  هّکت  هّکت  تفاکش و  مه  زا  تسرد  ار  لئاسم  یتسیاب 

هچ دش ، تبحـص  ًالبق  هک  ییاقب  ناشکتمحز و  بزح  ثحب  نآ  يادـج  تفن ، ندـش  یّلم  تضهن  نارود  رد  یکلم  لیلخ  شقن  س :
؟ دوب

نآ زا  ّتیدج  اب  روشک ، رـسارس  رد  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  راعـش  ندش  حرطم  زاغآ  نامه  زا  یکلم ، لیلخ  هک  تفریذـپ  دـیاب  ج :
اب ییاقب  اما  .تسا  هدرک  عافد  راعـش  نیا  زا  مّوس  يورین  نامزاس  رد  مه  نآ  زا  دـعب  ییاقب و  رفظم  زا  ییادـج  زا  لبق  .درک  یناـبیتشپ 

.دوبن و قفاوم  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  راعـش  اب  زاغآ  رد  ییاقب  دمآ ، مه  شدنـس  دـش و  هتفگ  هک  روطنامه  .دوبن  قفاوم  راعـش  نیا 
رد نآ  پاـچ  راعـش و  نیا  شریذـپ  هب  ار  وا  تسناوـت  یکلم  هتـشاد ، تکرـش  نآ  رد  مه  دـمحا  لآ  هک  ثـحب ، هـسلج  نیدـنچ  یط 

.دنک عناق  دهاش  همانزور 

یـس زا  نایزوتاک ، هن  یکلم و  هن  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  کی  ، نایزوتاک ياه  هتـشون  ییاقب و  رفظم  یکلم و  لیلخ  دروم  رد 
راک هب  اکیرمآ ، مسیلایرپما  لماع  یچاتدوک و  ییاقب  درکلمع  يارب  ار  یّلم » تضهن  هب  تنایخ   » هملک مه  رابکی  یتح  لاح ، هب  اـت  ریت 
اعدا اهنتو  دنراد  مرـش  نآ  راشتنا  زا  نابانج  نیا  هک  تسا  هدوب  هنانوبز  نیگنن و  اجنآ  ات  عافد  نیا  هک  تفگ  دوش  یمن  ایآ  دنا ؟ هدربن 
یلاح رد  .تسا  هتـشاد  توافت  یعقاو ، نتم  اب  يدراوم  رد  تسا ، هدش  پاچ  ناهیک  تاعالطا و  ياه  همانزور  رد  هچنآ  هک  دننک  یم 

رد مه  دوب و  یکلم  دوخ  تسد  رد  مه  عافد ، لماک  نتم  هک 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


354 ص :

ارچ هک  دنهد  خـساپ  دـنناوت  یمن  یهتنم  تسا ، هدوب  قّدـصم  رتکد  عفادـم  وا  هک  دـنیوگ  یم  یکلم  زا  عافد  يارب  دـمحا ، لآ  تسد 
!؟ دیوگ یمن  يزیچ  ییاقب  تنایخ  زا  یکلم 

.دش لاعف  هرابود  لاس 1338  رد  تشاد و  توکس  هرود  کی  لاس 38 ، ات  دادرم  زا 28  دعب  یکلم ، لیلخ  س :

دربن هلجم  هک  دنداد  هزاجا  وا  هب  دش و  دازآ  نادـنز  زا  هام  زا 9  سپ  یلو  دش  ینادنز  دادرم  زا 28  سپ  یتدم  وا  تسین ، روطنیا  ج :
.دهد رییغت  یگدنز » ملع و   » هب ار  هلجم  مان  دنتساوخ  وا  زا  اهنت  دنک و  رشتنم  ار  یگدنز 

؟ دمآ نوریب  نادنز  زا  یک  یکلم  دوب ؟ یگدنز  ملع و  نامه  یگدنز  دربن  س :

نینچ یگدنز ،» دربن  هلجم   » وا و يراتفرگ  نایرج  هرابرد  نایزوتاک  .دوب  ینادنز  كالفالا  کلف  رد  .هدوبن  نادنز  رد  رتشیب  هام   9 ج :
: تسا هتشون 

رویرهـش مهدزناش  رد  دش  یم  توعد  یماظن  يرادنامرف  هب  ویدار  تشپ  زا  یّلم  تضهن  نارـس  زا  يرگید  عمج  اب  زور  ره  هک  یکلم 
(1) .دش مازعا  كالفالا  کلف  نادنز  هب  همکاحم  نودب  یتدم  كدنا  زا  سپ  درک و  یفرعم  ار  دوخ   1332

: تسا هدش  هتشون  نینچ  لاس 1344  رد  یماظن  ناتسداد  هماناعدا  رد 

رد هام  تدم 9  هک  دادرم 1332  یّلم 28  مایق  زا  دـعب  دـنزب ، هرهچ  رب  يدـیدج  کسام  زور  ره  دراد  تداع  هک  یکلم  لیلخ  ياـقآ 
اب ات  دیامن  کیدزن  یماظتنا  تاماقم  هب  ار  دوخ  دومن  یعـس  داد و  ناشن  مدان  ار  دوخ  رهاظلا  یلع  دـش  تشادزاب  كالفالا  کلف  هعلق 

ياه لاـس  یط  یکلم  لـیلخ  ياـقآ  بیترت ، نیا  هب  .دـیامن  نک  هشیر  ار  هدوت  بزح  تالیکـشت  یماـظتنا  ياههاگتـسد  اـب  يراـکمه 
عمج يارب  داد و  ار  تسیلایـسوس  ناونع  دوخ  هب  مک  مک  تشوـن  یم  هدوـت  بزح  نارـس  هیلع  یتـالاقم  هکنیا  نمـض   1329 - 1334

(2) .داد دیون  ار  فلتخم  تاحالصا  دومن و  تاغیلبت  هلسلس  کی  هب  عورش  دوخ  يوس  هب  نارادفرط  يروآ 

یم هجوت  بلج  هماناعدا  نیا  رد  هتکن  کی  اما  .تسا  تاـیعقاو  فیرحت  زا  رپ  ًاملـسم  هاـش ، میژر  رد  یماـظن  ناتـسداد  هماـناعدا  هتبلا 
.دنک رـشتنم  لاس  دنچ  ار  یگدنز  ملع و  ًادعب  یگدنز و  دربن  هلجم  تسناوت  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  یکلم  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و 

، هلجم نیا  هرابرد 

ص 107. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
.ناتسداد هماناعدا  - 2
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: تسا هتشون  نینچ  تسا ، تقیقح  زا  رود  راو و  هناسفا  ناتسداد ، هماناعدا  زا  رتمک  یکلم ، زا  شیاه  فیرعت  هک  نایزوتاک  نویامه 

ار وا  یکلم  دوب و  سلجم  هدنیامن  مهدجه ، سلجم  رد  هک  ار  يا  هلاس  ناوج 30  دنک  حرطم  ار  یلصا  فده  هک  نیا  نودب  یکلم ، »
هاگتـسد .دریگب  یگدـنز  ملع و  هلجم  راشتنا  يارب  يزایتما  دوخ  مان  هب  هک  درک  قیوشت  تخانـش  یم  یگداوناخ  تاـطابترا  قیرط  زا 

دنتفگ وا  هب  طقف  .تفریذـپ  روبزم  زایتما  نداد  يارب  ار  ناوج  نآ  ياضاقت  تسا و  هساک  مین  نیا  ریز  يا  هساـک  هچ  هک  تسناد  یمن 
هلجم يارب  يرگید  ناونع  وا  تسا  رتهب  تسا و  هدوب  ربخ  یب  ادخ  زا  نئاخ  یهورگ  هیرـشن  ناونع  نیا ، زا  شیپ  یگدـنز ، ملع و  هک 

« .دنک باختنا  شا 

.تفرگ لکش  رصاعم  ناریا  یسایس  خیرات  رد  یگدنز  دربن  هلجم  هک  دوب  نینچ  نیا 

تسد رد  خنرس  هک  دنتسناد  تارضح  دش و  باختنا  سلجم  یگدنیامن  هب  رگید  راب  شـشخرد ، دننام  مه » وا   » لاس ود  یکی  زا  سپ 
.دـنرادرب یگدـنز  دربن  راشتنا  زا  تسد  هک  دروآ  راشف  شناراـی  یکلم و  هب  تینما  دـض ) ) ناـمزاس تهج ، نیا  هب  .تسا  یناـسک  هچ 

ندرک رکف  قح  یتح  شتایح  رخآ  لاس  هدزناپ  رد  هک  .دوب  هدشن  طاسب  نآ  هب  لیدبت  زونه  زین  هاگتـسد  دـندرک و  یم  تمواقم  نانیا 
.تفرگ ناریا  تلم  زا  ار 

ًایناث تسین  لمحت  لباق  هجو  چـیه  هب  تسا و  زیمآ  کیرحت  یگدـنز  دربن  ناونع  ًالوا  هک  دـنتفگ  اـه  یتینما  داـیز  شکمـشک  زا  سپ 
هب .دنریگب  ندرگ  هب  زین  ار  نآ  بقاوع  تیلوئسم  دنزاس و  رشتنم  يا  هلجم  زایتما ، نتشاد  تسد  رد  نودب  دنناوت  یم  شنارای  یکلم و 

« نایاش اضر  رـشان :  » ترابع جرد  اب  طـقف  زاـیتما و  نودـب  هک  دـندرک  لیدـبت  یگدـنز » ملع و   » هب ار  هلجم  ناونع  ناـنیا  بیترت ، نیا 
(1) .تفای یم  راشتنا 

راشتنا یکلم و  ندرک  دازآ  زا  سپ  هک  دوب  عـالطا  یب  ردـقنآ  تینما  ناـمزاس  درک ؛ هظحـالم  ناوت  یم  ار  ناـیزوتاک  يزاـس  هناـسفا 
هتبلا هک  یتدـم  زا  سپ  اهنت  دوش ، رـشتنم  موس » يورین   » هلجم ینعی  یگدـنز  ملع و  ماـن  هب  دوب  رارق  زاـغآ  رد  هک  یگدـنز  دربن  هلجم 

رـس یکلم  هک  یهـالک  لـباقم  رد  هکنیا  ياـج  هب  یلو  تسا  یکلم  تسد  خنرـس  هک  دـیمهف  تقو ، هچ  هـک  دـسیون  یمن  ناـیزوتاک 
نامه هک  دـنداد  هزاجا  وا  هب  دـندش و  قمحا  مه  زاب  دـنریگب  ار  هلجم  راشتنا  ولج  دـننک و  تساوخزاب  وا  زا  هتـشاذگ  تینما  ناـمزاس 

رظن رد  هک  ار  موس » يورین   » ناگرا ینعی  هتشذگ  یگدنز » ملع و   » هلجم
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نارـسفا هک  ینامز  رد  تسرد  ینعی  دـنک ! رـشتنم  زایتما  نودـب  لاس  نیدـنچ  دوب ، ربخ  یب  ادـخ  زا  نئاخ  هدـع  کی  ناگرا  كاواـس 
يا هدوت  ناینادنز  رامـش  یئابیز ،  ) دندید یم  هجنکـش  نادـنز  رد  يا  هدوت  نارازه  دـندش و  یم  مادـعا  هورگ  هورگ  یماظن ، نامزاس 

دندش و مادـعا  نانآ  رفن  هک 26  رفن  ار 486  هدش  ینادنز  نارـسفا  رامـش  تسا و  هداد  ناشمان 3649  نتـشون  اب  ار  دادرم  زا 28  سپ 
( .دندش موکحم  نیئاپ  هب  لاس  زا 15  هیقب  هقاش و  لامعا  اب  دبا  سبح  هب  رفن   144

؟ دندرک شا  ینادنز  ارچ  تشاد ، طابترا  هاش  اب  یکلم  رگا  بوخ  س :

ياضعا همه  یماـظن ، يرادـنامرف  یکلم ، زا  ریغو  دوب  هدرکن  هضبق  ار  اـهراک  هاـش  زونه  دادرم ، زا 28  سپ  هلـصافالب  هکنیا  لوا  ج :
کلف هب  ار  کـلم  هک  تسا  ییاـهیراتفرگ  ناـمه  مضرغ  : » دـیوگ یم  دـمحا  لآ  لـالج  دوـخ  .تفرگ  ار  يداـیز  هدـع  یّلم و  ههبج 

تـسایس ندیـسوب  هیمالعا  نامه  ندرک  رداص  شا  هجیتن  هک  دروآ  شیپ  ار  ناتـسداد  نادنز  زور  کی  طقف  نم  يارب  درب و  كالفالا 
یم قیدـصت  مه  وت  رخآ  ...مدوب  هدرک  عادو  تسایـس  اب  یتسار  یقوثو  هیـضق  زا  سپ  مدـیمهف  هک  دوب  زور  کی  ناـمه  رد   (1)« .دش

ار هدـیردن  فسوی  هدولآ و  نهد  گرگ  يادا  مدآ  هک  تسا  هناقمحا  رایـسب  دـنا  هتـسشن  یناپوچ  دنـسم  رب  اه  گرگ  یتقو  هک  ینک 
(2) ...دروایبرد

رتکد دـننام  ار  يرگید  رامـش  تشادـهگن و  یتدـم  ار  يرامـش  درک ، راـضحا  ار  قّدـصم  رتـکد  تلود  ناریزو  یماـظن ، يرادـنامرف 
زا نوریب  تفرگ و  یم  ماجنا  يدـهاز  رظنریز  تامادـقا ، نیا  هکنیا  مود  .درک  دازآ  تنامـض  نتفرگ  اب  ، یبیـسح سدـنهم  یباـجنس و 

راهان مه  اب  زور  کی  يا  هتفه  تشاد و  يدـهاز  اب  یکیدزن  رایـسب  طباور  شدوخ  هتفگ  هیاپ  رب  هک  ییاـقب  رفظم  هک  تسین  لاـمتحا 
.دشاب هداد  یلامـشوگ  ار  وا  هک  دشاب  هدناود  شوم  یکلم  لیلخ  هرابرد  دندرک ، یم  تروشم  یـسایس  لیاسم  هرابرد  دندروخ و  یم 

: دننک یم  دازآ  هتشون  نایزوتاک  هک  روطنامه  هام  زا 9  سپ  مه  ار  یکلم  لاح  ره  هب 

یـسایس دـیاقع  اه و  تیلاعف  زا  ینامیـشپ  راهظا  نیرتمک  نادـنز  زا  ییاـهر  يارب  يرگید  تقو  چـیه  رد  هن  ناـمز و  نآ  رد  هن  یکلم 
(3) .دادن یسک  تسد  هب  تشونن و  یسایس  تیلاعف  زا  بانتجا  يارب  هماندهعت ي  نیرت  کچوک  درکن و  دوخ 

تیلاعف هک  درک  دازآ  نیا  يارب  ار  یکلم  یماظن  يرادنامرف  رگا  تسا ! بیجع  یلیخ  یتسار 

نابآ 1332. هبنشجنپ 14  تاعالطا ، همانزور  - 1
ص 467. ج 1 ، نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 2
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؟ تشاد یسایس  تیلاعف  مدع  يارب  دهعت  نتفرگ  هب  يزاین  هچ  سپ  دنک  لابند  ار  دوخ  میدق 

شور هدـش ، هتـشون  سیونریز  رد  نآ و  زا  سپ  هحفـص  هحفـص و  نامه  رد  الاب ، هتـشون  اب  طابترا  رد  ناـیزوتاک  هک  يرگید  بلطم 
: تسا نینچ  وا  هتشون  .دهد  یم  ناشن  ار  یکلم  هورگ  هب  هتسباو  نایوجشناد  اب  دروخرب  رد  یماظن  يرادنامرف  میالم 

ندرک اـضما  اـب  دـندوب ) هعلق  لزق  نادـنز  رد  ًاـتقوم  هاـم  کـی  دودـح  رد  هک   ) ینادـنز يوجـشناد  تشه  هاـجنپ و  زوروـن 1340  رد 
یـسوبوتا رد  .دندرک  اضما  ار  نآ  ارچ  نوچ و  یب  همه  دوبن و  شیب  يا » هتیلامرف  ، » هماندهعت نیا  .دندش  دازآ  نادنز  زا  يا  هماندهعت 

نیا نایم  رد  ناریا ، ياهتـسیلایسوس  هعماـج  ءاـضعا  زا  یکی  دـندوب و  هتـسشن  دربب  رهـش  زکرم  هب  یعمج  هتـسد  ار  ناـنآ  دوب  رارق  هک 
نکمم دـنتفگ  یم  وا  هب  هک  .درک  نادـنز  هب  ندـش  هدـنادرگزاب  ياضاقت  تمواقم ، تعاس  کی  زا  سپ  وا  طـقف  و  دوب ، نایوجـشناد 

.دوب هداد  ءاضما  هرخالاب  داد و  هجیتن  تینما  نامزاس  نالالد  زا  یکی  ياجتلا  سامتلا و  .تسین 

هک تخیگنارب  داقتنا  زا  ینافوط  نانچ  یکلم  داد ، اه  تسیلایـسوس  هعماـج  نیفلاـخم  هسلج  هب  ار  هعقاو  نیا  لـماک  شرازگ  وا  یتقو  »
ًایناث مدوب ، هدـیدن  یکلم  زا  یتینابـصع  نانچ  زگره  بناج  نیا  ًـالوا  اریز  .تخادـنا  تریح  هب  ار  ناـیزوتاک ] نویاـمه   [ هدنـسیون نیا 

« ...تسین هدوبن و  مهف  لباق  بناجنیا  يارب  یکلم  تیساسح  نازیم  دوب و  يا  هداتفا  اپ  شیپ  هلئسم  هلئسم ،

« تینما ناـمزاس  لـالد  ياـجتلا  ساـمتلا و  اـب   » هک تسا  هدوب  ناـیزوتاک  نویاـمه  باـنج  بوـخ  درف  نیا  هک  داد  لاـمتحا  ناوـت  یم 
.تسا هدرک  ءاضما  تسا ، هتشونن  ار  نآ  نتم  هک  ار  هماندهعت 

زا سپ  هب  طوبرم  دوـب و  هاـش  روتـسد  هب  ، ناـیزوتاک هتفگ  هب  زاـب  نیا  دـندرک و  موـکحم  تشادزاـب و  ار  وا  هک  مود  هعفد  نم  رظن  هب 
یکلم هک  دوب  يدروخرب  مهنآ  لیلد  .داد  یکلم  هب  هاش  هک  دوب  یلامـشوگ  دیدرت  نودب  هدوب و  ات 42  ياه 40  لاس  مطالترپ  نارود 

هاش اب  دوب ، هداد  بیترت  یّلم  ههبج  هاش و  نیب  يرگیجنایم  يارب  ملع  هللادـسا  هک  يرادـید  رد  هاـش ، یگدـنامرد  فعـض و  نارود  رد 
.دهدب یلامشوگ  ار  وا  یعون  هب  تساوخ  ًادعب  هاش  تشاد و 

ره هک  هدوب  نئمطم  هتـشون و  قّدـصم  رتـکد  هب  هک  يا  هماـن  رد  یکلم  دوخ  ياـعّدا  هیاـپ  رب  رادـید ، نیا  هراـبرد  یکلم ، نازاـس  تب 
، رادید نیا  هرابرد  .دـنا  هتخادـنا  هار  هب  لاجنج  راج و  یلیخ  دورب ، ول  هیـضق  ات  داتفا  دـهاوخن  هاش  تسد  هب  دـسیونب ، نآ  رد  یغورد 
لاـس 1344 رد  شعاـفد  رد  وا  هک  يزیمآ  ّقلمت  نحل  یلو  تسین  تسد  رد  قّدـصم  رتـکد  هب  یکلم  دوخ  هتـشون  زج  یکردـم  چـیه 

: دیوگ یم  یکلم  .تسوا  هّیحور  هدنهد  ناشن  دراد ،
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تضهن هناتـسرپ  نهیم  ّرثؤم و  تازرابم  زا  ًاودب  ینویامه ، ترـضحیلعا  مدش و  بایفرـش  هاشنهاش  روضح  هب  راب  نیلوا  يارب  بناجنیا 
ام بزح  زا  دندومرف و  نایب  یلـصف  ناریا ) هدوت  بزح  ینعی  ) دنریگ یم  ماهلا  هناگیب  زا  هک  یناسک  هیلع  ام  هزرابم  زا  روطنیمه  یّلم و 

تاقالم نیا  دتفین ، اه  يا  هدوت  تسد  هب  يا  هناهب  هکنیا  يارب  دوب  رارق  .دـندومرف  ینادردـق  دـش ، یم  هدـیمان  موس ، يورین  مان  هب  هک 
ههبج یتدم  منک و  يریگولج  قّدـصم ، رتکد  رابرد و  نیب  فاکـش  زا  دراد  ناکما  هک  ییاج  ات  مدوب  ددـصرد  بناجنیا  .دوشن  ینلع 

.میامن ظفح  ناگناگیب  ربارب  رد  ار  یّلم  تضهن  یلخاد 

: دادرم ياتدوک 28  هناتسآ  رد  هژیو  هب  هاش  یکلم  هتفگ  ربانب 

دیئأت ار  یّلم  تضهن  قدـصم و  رتکد  ياقآ  دـندوب و  نیبشوخ  تضهن  هب  تبـسن  رخاوا ، نآ  رد  صوصخ  هب  ینویاـمه ، ترـضحیلعا 
(1) .دندرک یم 

یم یبایزرا  روطنیا  دادرم ، زا 28  شیپ  هاش  اب  ار  شرادید  دوب ، انـشآ  یکلم  تاّیحور  اب  رگید  سک  ره  زا  شیب  هک  دمحا  لآ  لالج 
رد تفر و  هاـش  روضح  هب  دـنک  ماـع  لـتق  ار  قّدـصم  رتکد  ناـنابیتشپ  لاـس 1325  دـننام  هاـش  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  یکلم  هک  دـنک 
اب ار  شا  هزرابم  شناگدننک ، همکاحم  نتشادهگن  یـضار  يارب  دنک و  یم  دای  هاش  زا  زیمآ  ّقلمت  هنوگنآ  لاس 1344 ، رد  شتایعافد 

.دشک یم  خر  هب  ناریا ، هدوت  بزح 

نارود رد  هک  یمود  تاقالم  هرابرد  اما  دنک  یم  تبحـص  یکلم  اب  یجنخ  رتکد  تاماهتا  هرابرد  تقادص ، نامه  اب  دمحا  لآ  لالج 
دروم دنچ  رد  ییاقب  هک  روطنامه  .دـنک  یمن  یتبحـص  تفرگ ، تروص  هاش  یکلم و  نیب  میژر  يداصتقا  نارحب  لیلد  هب  هاش  فعض 

: تسا هتفگ  هاش  هیحور  هرابرد 

زا اکیرمآ  هک  مه  نارود  نآ  رد  .تفگ  یم  قلمت  یتح  دـش و  یم  مرن  موم  لثم  تفرگ  یم  رارق  یفیعـض  تیعقوم  رد  تقو  ره  هاـش 
مه ملع  .درک  هطـساو  ار  ملع  هللادسا  داتفا و  اپ  تسد و  هب  دنراذگب ، رانک  ار  وا  هک  دیـسرت  یم  وا  دوب و  یـضاران  رایـسب  وا  درکلمع 

تسود یکلم  اب  تسا ، هتشون  یکلم  هک  روطنامه  ًارهاظ  دنتـسین و  یتاقالم  نینچ  هب  رـضاح  یّلم  ههبج  ناربهر  هک  تسناد  یم  نوچ 
یّلم ههبج  ناربهر  هاش و  نایم  هطـساو  ار  وا  هک  دـمآ  وا  غارـس  هب  دوب  هتفایرد  بوخ  ار  یکلم  تاـیحور  دـیدرت  نودـب  هدوب و  هدـش 

.دیامن

دنفسا 1344.  9 ناهیک ، همانزور  یکلم ، لیلخ  تایعافد  - 1
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تشاد رارق  یفیعض  تیعقوم  رد  هک  یفرط  اب  درک و  یم  تردق  ساسحا  تقوره  ینعی  تشاد  هاش  دننام  يا  هیحور  ًارهاظ  مه  یکلم 
سپ ار  هاش  وا  .تسا  ربارب  وا  اب  یئوگ  هک  تسا  هدرک  تبحـص  يروط  مه  هاش  اب  .داد  یم  تراسج  هزاجا  دوخ  هب  درک ، یم  دروخرب 

هک درک  یم  روصت  یکلم  ماوق ، تلود  اب  ناریا  هدوت  بزح  ناربهر  يراکمه  نارود  دننام  دوب و  هتخانشن  زونه  اهدادیور  همه  نآ  زا 
هدرک تبحـص  هاش  اب  تردق » عضوم   » زا رطاخ  نیمه  هب  تسین  نآ  رد  يدرگ  بقع  هدش و  زاغآ  هرابود  یّلم  ههبج  يرورـس  نارود 

مه ار  یکلم  درک و  تشادزاب  ار  یّلم  ههبج  ناربهر  همه  ینیما ، رتکد  ندرک  رانکرب  شتیعقوم و  ددجم  تیبثت  زا  دـعب  مه  هاش  .تسا 
نادنز لاس  هب 3  ار  وا  داد  روتـسد  داد و  يرـصتخم  یلامـشوگ  هتعاس ، هس  رادـید  نآ  رد  شزیمآ  تراسج  دروخرب  نامه  رطاـخ  هب 

.داتسرف هناخ  هشوگ  هب  داد و  رارق  وفع  دروم  ار  وا  مه  مین  لاسکی و  زا  دعب  دننک  موکحم 

زا یئاتسدوخ  ایند  کی  زا  سپ  هتشون ، اپورا  هب  هجلاعم  يارب  شترفاسم  هناتـسآ  رد  هاش و  رادید  زا  سپ  هک  يا  همان  رد  یکلم  لیلخ 
(1): تسا هتفرگ  هجیتن  نینچ  هاش  اب  شرادید 

دش یم  لمع  تسرد  هک  یتروص  رد  .دیآ  دوجوب  ناریا  یلم  تضهن  يارب  یخیرات  تصرف  کی  هک  دش  ببـس  لاوحا  نیا  هعومجم 
یلو .دـنک  جراخ  تسایـس  هنحـص  زا  ار  دـساف  همکاح  تأیه  دریگ و  تسد  هب  ار  لـمع  راـکتبا  یلم ، تضهن  دوب  نکمم  یناـسآ  هب 

، یّلم ههبج  نارس  فرط  زا  یجراخ  یلخاد و  طیارش  صیخشت  مدع  ّتلع  هب  دنمورین و  هاگآ و  يربهر  کی  نادقف  ببس  هب  هنافسأتم 
.تفر تسد  زا  یخیرات  تصرف  نیا 

: تسا هتشون  نینچ  قّدصم  رتکد  هب  يا  همان  رد  هاش  اب  دوخ  رادید  تامدقم  هرابرد  وا 

هـسلج هس  ملع  ياقآ  درک ، وغل  ار  هیلوا  تاباختنا  هاش ، هکنآ  زا  سپ  .منک  یم  هراشا  ریخا  نارود  یـسایس  عیاقو  زا  یـضعب  هب  کـنیا 
زا نم  اب  ملع  ياقآ  تابـسانم  .مروایب  لمع  هب  تاقالم  هاش  اب  هک  دزاس  دـعاقتم  ارم  هک  درک  یعـس  درک و  تاـقالم  نم  اـب  هتعاـس  ود 

همانرب زا  درک )! یم  رـشتنم  یکلم  تینما  نامزاس  هزاجا  اب  هک  يا  هلجم  ناـمه  ) یگدـنز دربن  ياـه  هرامـش  زا  یکی  رد  هک  دوب  اـجنآ 
ملع ياقآ  نآ  لابند  هب  دوب و  هتفرگ  تروص  هدنبوک  داقتنا  کی  دوب ، هدرک  حرطم  مدرم  بزح  مانب  ملع  ياقآ  هک  یضرا  تاحالصا 

یلعف مکاح  هاگتـسد  بوچراهچ  رد  ناشیا  اب  ام  يراکمه  هک  متفگ  ناشیا  هب  نم  یلو  دوب  هدرک  يراکمه  ياـضاقت  اـم  زا  رابدـنچ 
دهاوخن یلمع 

ص 413. یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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هب روبزم  تاقالم  یئانشآ ، نآ  هقباس  هب  و  دندش )! ملع  ياقآ  تسود  ناشیا   ) دنام یقاب  ناشیا  اب  هناتـسود  طابترا  تروص  ره  هب  .دوب 
.تسناد یم  فیعـض  ار  دوخ  یلحم  یللملا و  نیب  لاوحا  عاضوا و  لباقم  رد  دوب و  فیعـض  مکاح  میژر  اهزور  نآ  رد  .دـمآ  لـمع 
یباجنس میرک  رتکد  یقیدص و  نیـسحمالغ  رتکد  نایاقآ  اب  میقتـسم  تروشم  نامزاس و  هیئارجا  تأیه  بیوصت  زا  سپ  نم  ماجنارس 
تروشم عالطا و  اب  هک  لوا  تاقالم  دننام  تاقالم  نیا  رد  دیشک و  لوط  تعاس  دودح 3  رد  هرفن  ود  تاقالم  نیا  .متفر  تاقالم  هب 

هک مدرک  تبحص  ناسنا  اب  ناسنا  کی  دننام  ثحب ، ياوتحم  ظاحل  زا  هزاجا  بسک  اب  نم  دوب ، هتفرگ  تروص  هتشذگ  رد  بانج  نآ 
هاش تارکاذم ، یط  رد  .يرابرد  موسر  قباطم  هن  دوب و  هداس  كر و  حیرص و  نم ، فرط  زا  لقاال  تارکاذم ، يرابرد ، موسر  قباطم 

یتضهن هک  درک ، یم  نیا  هب  رهاظت  لقاال  ای  درک ، یم  روصت  وا  دروم  کی  رد  ًالثم  .مدشن  میلست  نم  یلو  دش  ینابـصع  رابود  ًابیرقت 
نیا رد  هک  هچنآ  متفگ : باوج  رد  .درادن  مدرم  هدوت  نیب  يدایز  نابیتشپ  دنتسه ، نآ  سأر  رد  قّدصم ) رتکد   ) راوگرزب ردپ  نآ  هک 

رد بوخ ، .دنک  یم  قیبطت  تیعقاو  اب  مناسر  یم  ضرع  هب  نم  هک  هچ  نآ  تسین و  حیحـص  دنا  هدناسر  ترـضحیلعا  ضرع  هب  دروم 
منکب دیئأت  دندومرف  ار  هچ  ره  نایرابرد ، دننام  مه  نم  دنراد  راظتنا  ترـضحیلعا  رگا  متفگ : فرح ، نیا  ربارب  رد  وا  ددجم  تمواقم 
هچنآ دننک ، لصاح  عالطا  تسه ، هک  روطنآ  یعامتجا ، دوجوم  تایعقاو  زا  دنتسه  لیام  ترـضحیلعا  رگا  اما  تسا ، يرگید  هلئـسم 

هرخالاب مداد ، حیضوت  مدرک و  تمواقم  نم  هک  يدراوم  مامت  رد  هک  مهد  یم  فاصنا  ار  نیا  .تسا  حیحص  منک  یم  ضرع  نم  هک 
ره نم  تسا ) ریزو  تسخن  دوصقم   ) دشاب دیز  ای  دشاب  رمع  هک  دـنک  یم  قرف  هچ  نم  يارب  تفگ : یم  وا  .دـندش  عناق  ترـضحیلعا 
زا طقف  نم  تفگ : یم  وا  .مرادـن  یفرح  نم  دـنهاوخ ، یم  ار  اه  یباجنـس  اه و  حـلاص  مدرم ، هک  لاح  مراد و  ینوناق  تاراـیتخا  عون 

تنطلس ماقم  هب  مارتحا  ناشیا  روظنم  هک  یساسا  نوناق  هب  مارتحا  هب  تبـسن  ًامـسر  ار  دوخ  عضو  لوا ، .مهاوخ  یم  نانیمطا  ات  اهنآ 2 
یفالتخا هک  تسه  مه  یموس  بلطم  هتبلا  تفگ : دعب  .دـنزاس  صخـشم  هدوت  بزح  هب  تبـسن  ار  دوخ  عضو  ًایناث ، .دـننک  مالعا  دوب 

نـشور بلطم  ود  هک  یتروص  رد  درک  دـیئأت  وا  .تسا  روشک  لالقتـسا  همزـال  هک  تسا  يداـصتقا  دـشر  نآ  دوب و  دـهاوخن  نآ  رد 
(1) ...درادن یقرف  نارگید  اب  اه  حلاص  نم  يارب  دوش ،

.قّدصم رتکد  هب  یکلم  لیلخ  همان  - 1
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دناوت یم  دراد و  تارایتخا  هنوگ  همه  هک  دـنک  یم  اـعدا  دـننک  لـیمحت  وا  هب  ار  ینیما  دـنهاوخ  یم  اـهیئاکیرمآ  هک  یعقوم  رد  هاـش 
! دنک ریزو  تسخن  ار  یباجنس  ای  حلاص 

تاحالـصا هب  رـضاح  وا  نوچ  اهنت  .دـننک  فذـح  ار  هاش  هک  تسا  لاحم  سیلگنا  اـکیرمآ و  هک  درکن  كرد  ار  تیعقاو  نیا  یکلم 
هب دنتـساوخ  یم  داد ، یمن  ناشن  یگداـمآ  تسناد  یم  يرورـض  ار  نآ  ماـجنا  راـجفنا  کـی  زا  يریگولج  يارب  اـکیرمآ  هک  یـضرا 

.دنهدب یلامشوگ  هاش  هب  ینیما  رتکد  هلیسو 

هک اه ، یـسیلگنا  هیـصوت  هب  دـتفا و  یم  اپ  تسد و  هب  ینیما  رتکد  يریزو  تسخن  زا  يریگولج  يارب  هاش  اکیرمآ ، راشف  نیا  ربارب  رد 
هک مه  ملع  هللادسا  دنک و  بلج  دوخ  اب  يراکمه  هب  ار  یّلم  ههبج  دیاش  ات  دیـشوک  یم  دوب ، هاش  رانک  رد  نانآ  هدنیامن  ملع  هللادـسا 

دزمان ار  یکلم  دـننام  يرواب  شوخ  حول و  هداس  درف  دـنروخ ، یمن  ار  هاش  يزاب  کلومرام  نیا  لوگ  یّلم  ههبج  ناربهر  تسناد  یم 
زا رفن  کی  اهنت  تسا ! هدرک  توعد  يرگ  هطـساو  نیا  يارب  ار  وا  شتیـصخش  یگتـسجرب  تلع  هب  هاـش  هک  درک  روصت  یکلم  .درک 
رد شا  هلاـقم  رد  هک  یمیحر ، یفطـصم  رتکد  تسا ، هدرک  فارتـعا  یکلم  یحول  هداـس  يرواـب و  شوخ  نیا  هب  یکلم ، نازاـس  تب 
نآ هدش و  روآدای  ار  یکلم  يرواب  شوخ  نیا  ون ، هاگن  هلجم  رد  يریچهت  نامرآ  يداقتنا  هتـشون  هب  خـساپ  ییاقب و  یکلم و  زا  عافد 

.تسا هتسناد  وا  هابتشا  ار 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لابند  ار  دوخ  يرواب  شوخ  یکلم ،

ود ندرک  مالعا  .تفرگ  وا  زا  یّلم  تضهن  عفن  هب  ار  يزاـیتما  عون  ره  دـش  یم  دوب  لزلزتم  تخـس  همکاـح  تأـیه  هک  ناـمز  نآ  رد 
...دزاس صخشم  نشور و  یجراخ  یلخاد و  هبنج  زا  ار  تضهن  عضو  تسناوت  یم  هدوت ، بزح  یساسا و  نوناق  هرابرد  هملک 

مه یکلم  ياقآ  دش و  یم  ریزو  تسخن  حلاص  ياقآ  دندش و  یم  یـضار  ًاعقاو  مه  اه  یئاکیرمآ  .دوب  یفاک  هملک  ود  ًالـصا  دینیبب ، )
!( وا نواعم  دش  یم 

هرود رد  .دـشن  نینچ  یلو  دـیایب  راـک  يور  ینیما  رتـکد  ياـجب  یّلم  ههبج  دوـب  نکمم  دوـب  هدـش  لـمع  تسرد  رگا  لاـح  ره  هب  ... 
ینیما زا  سپ  دـش  یم  یناسآ  هب  دوب و  هداتفا  فاکـش  همکاح  تئیه  نایم  تشاد و  دوجو  يرگید  تصرف  مه  ینیما  رتکد  تموکح 

...دنداد تسد  زا  ار  تصرف  نیا  زیگنا ، تریح  ياهیراک  هابتشا  اب  ههبج  ناربهر  اما  داد  لیکشت  یّلم  تموکح 

نآ اب  هک  ناتسلگنا  اکیرمآ و  هک  دنک  یم  لایخ  دهد و  یم  ناشن  یبیجع  یحول  هداس  ًاعقاو  یکلم  لیلخ  هک  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب 
هب جراخ  زا  یماظن  كرادت  زرم  ات  زیهجت  تمحز و  همه 
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قّدـصم رتکد  زونه  هک  ینامز  رد  دـنهد  یم  هزاجا  هداس  فاص و  نونکا  دـننک ، نوگنرـس  ار  قّدـصم  رتکد  تلود  دنتـسناوت  ناریا ،
زا نانآ  يوریپ  رطاخب  طقف  طقف و  مدرم  نایم  رد  ناشذوفن  ّتیـصخش و  هک  یّلم  ههبج  ناربهر  هب  تسا ، دابآدمحا  نادنز  رد  هدنز و 

ًًارهاظ .دننادرگرب  ياه 31 و 32  لاس  نارود  هب  ار  هاـش  دـنهدب و  لیکـشت  تلود  هک  دوش  یم  هداد  ناـکما  نیا  تسا  قّدـصم  رتکد 
امش اب  حیرص  نم  هک : هتفگ  درک و  هاش  اب  هک  تسا  یتبحـص  نیمه  تبـسانم  هب  مه ، لاس 1344  زا  شندش  موکحم  ینادـنز و  تلع 

.تسا هتسناد  یم  يواسم  هاش  اب  ار  شدوخ  ینعی  .منک  یم  تبحص 

؟ دش ریگتسد  لاس 42  س :

وفع اب  هک  دوبن  ینادنز  رتشیب  هام  یکی 2  لاسکی و  و  تفرگ ؛ ماجنا  هامدنفسا  رد  مه  شا  همکاحم  دش و  ریگتسد  زیئاپ 44  رد  هن  ج :
، دنک یم  تاقالم  ياضاقت  وا  زا  هاش  هک  الاح  تسا و  يرهش  مه  دابآ  یلع  هدرک  لایخ  هک  دروخ  ار  نیا  بوچ  و  دش ! دازآ  هناکولم 

ملـسم یّلم  ههبج  تموکح  رگید  الاح  .تسا  بارخ  شراک  یلیخ  تسا و  ینتفر  رگید  هاش  میمهم و  ردـق  هچ  ام  نیبب  هک : درک  رکف 
دوب نیا  هاش  فده  .دـنیوگب  هدوت  بزح  هب  مه  نیرفن  ات  هس  ود  تنطلـس و  ماقم  هب  مارتحا  هرابرد  هملک  ود  تسا  یفاک  طقف  هدـش و 
هیاـپ ردـقنیا  نم  تسا و  هارمه  نم  اـب  مه  یلم  ههبج  هک  دـیوگب  دـننک ، لـیمحت  وا  هب  ار  ینیما  دنتـساوخ  یم  هک  اـهیئاکیرمآ  هب  هک 

! مراد یمدرم 

ناـتیارب ار  متاـک  دراـچیر  تواـضق  همکاـح و  تأـیه  هاوخیدازآ  حاـنج  عجترم و  حاـنج  هراـبرد  یکلم  لـیلحت  مه  ینیما  نارود  رد 
ینابیتشپ وا  زا  دـیاب  یّلم  ههبج  تسا و  مکاح  تأیه  هاوخیدازآ  حاـنج  هدـنیامن  ینیما  تشاد  هدـیقع  یکلم  تسا : هتفگ  هک  مدـناوخ 

.دنک تیوقت  ار  وا  دنک و 

هقباس نم  .دـنک  هدامآ  اکیرمآ  روتـسد  ربارب  رد  ندـش  میلـست  يارب  ار  وا  هاـش  ندـناسرت  اـب  هکنیا  يارب  دوب  رومأـم  کـی  ینیما  اـقآ ،
یم نوچ  .دندروآ  راشف  هلئسم  نیا  يور  اه  یسیلگنا  لاس 1322 ، رد  یلیهس  نامز  رد  شلوا  هک  متفگ  ناتیارب  ار  یضرا  تاحالصا 
یم رت  هاگآ  ناریا  هدوت  بزح  شالت  رثا  رب  زور  ره  دنا و  هدمآ  هوتـس  هب  ناکلام  گرزب  راشف  زا  هک  تسدیهت  نازرواشک  هک  دندید 
دیاب .تسین  ماود  لباق  عضو  نیا  دوش و  یم  رتشیب  زور  ره  یبالقنا  راجفنا  کی  رطخ  درک و  دنهاوخن  لّمحت  ار  دوجوم  عضو  دـنوش 

ساسحا یتقو  هاش  مه  نیمه  يارب  .هاش  يارب  کسرتم  کی  ناونع  هب  طقف  دندروآ  ار  ینیما  اهنآ  .دوش  ماجنا  يدج  مادقا  کی  ًامتح 
اب ناوارف و  تامارتحا  اب  دهعت ، ندرپس  زا  سپ  تفر و  يدـنک  تندـیزرپ  سوباپ  هب  لاس  کی  زا  دـعب  تسا  يدـج  عوضوم  هک  درک 

لوا درک و  رانکرب  ار  ینیما  .تشگزاب  هنادنمزوریپ  شیپ ، زا  شیب  تردق 
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ار یّلم  ههبج  ناربهر  (1) و  درک دـیعبت  اپورا  هب  ار  وا  اکیرمآ  تلاخد  اب  یلو  دـنک  همکاحم  يدزد  مرج  هب  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت 
دوب هدرک  تبحـص  وا  اب  هاش  ربارب  مدآ  کی  ناونع  هب  هک  مه  یکلم  .دش  لیطعت  یلک  هب  یّلم  ههبج  تیلاعف  تخادنا و  نادـنز  هب  مه 

هک یـسک  .دیـسر  یم  لماک  ینعم  هب  یحول  هداس  هب  شراک  تاقوا ، یهاگ  یکلم  هک  دـهد  یم  ناشن  نایرج  نیا  .دروخ  ار  شبوچ 
نیب نشور  ناد و  کیتکات  يژتارتسا و  کی  دوب و  یناهج  سایقم  رد  نأشلا  میظع  نیـسیروئت  کی  نایزوتاک  نویامه  یباـیزرا  قبط 

، تسا ریظن  یب  تهج  نیا  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  دوبن و  هابتشا  شیاه  ینیب  شیپ  رد  زگره  هک  یسک  یـسایس  لئاسم  رد  ریظن  یب 
.داد ناشن  دوخ  زا  یحول  هداس  یماخ و  هنوگ  نیا  مهم ، رایسب  هاگترپ  کی  رد 

؟! دوب عاضوا  ینوگرگد  نامه  لیلد  هب  وا  يریگتسد  سپ ، س :

، شفعـض نارود  رد  هک  یناسک  دـندرک و  یم  تیامح  وا  زا  هک  ار  یناـسک  مه  و  ینیما ، مه  تفرگ ، تردـق  هاـش  هکنیا  زا  دـعب  ج :
.دناشن ناشیاج  رس  ار  همه  یّلم ) ههبج  ناربهر   ) دندوب هتخادنا  هار  هب  تارهاظت  وا  هیلع 

هچ رد  يرکف  ظاحل  هب  وا  درک ، یم  راک  رایتخب  روپاش  اب  مه  رخاوا  نیا  رد  هک  یکلم  نیـسح  مسا  هب  دراد  يردارب  یکلم  لیلخ  س :
؟ تشاد یتیعقوم  هچ  هدوت  بزح  رد  دیتسه ؟ انشآ  وا  اب  کیدزن  زا  امش  ایآ  تسا ؟ يدح 

نآ هب  خاـش  نیا  زا  راـب  نیدـنچ  وا  هک  تسا  نیا  مناد  یم  وا  درکلمع  زا  هچنآ  .متخانـش  یم  بزح  رد  شتّیوضع  نارود  زا  ار  وا  ج :
.تسا هدیرپ  خاش 

هتـشون و يوروش  ترافـس  هب  يا  همان  میرپا ، رتکد  دننام  هتـشون ، يا  هماخ  هک  يروط  هب  وکـسم ، ویدار  تاراهظا  باعـشنا و  زا  سپ 
يا همان  ناشکتمحز  بزح  يوروشدض و  تسایـس  ییاقب و  هیلع  هرابود  دعب  .تسویپ  ناشکتمحز  بزح  هب  ًادعب  .درک  هئربت  ار  دوخ 
يا هماخ  دهدب و  يا  هماخ  هب  جرد  يارب  ار  همان  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  یکلم  دتـسرفب ، يوروش  ترافـس  هب  تساوخ  یم  تشون و 

رد تفر و  اپورا  هب  یخیرات  هچ  رد  مناد  یمن  دوب و  یکلم  اب  دادرم  ات 28  مه  اهدعب  .درک  رشتنم  راّجح »  » شدوخ همانزور  رد  ار  نآ 
یم لیصحت  ناملآ  رد  هک  یناوج  زا  يا  همان  شباتک  نامه  رد  دمحا  لآ  لالج  .درک  تکرش  اپورا  رد  ناریا  ياهتـسیلایسوس  هعماج 

هک هدرک  جرد  درک 

.دش سیئوس  راپسهر  شرسمه  قافتا  هب  ملع ، هنیباک  یفرعم  زا  سپ  هتفه  ود  دادرم 1341 ، زور 16  ینیما  یلع  رتکد  - 1
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مه دمحا  لآ  لالج  میورن ؟ ای  میورب  دنک ، بلج  دوخ  هورگ  هب  ار  ام  دهاوخ  یم  هدمآ و  یکلم  نیسح  هک  هتـشون  ناوج  نیا  نآ  رد 
.دیورن اهزیچ  نیا  لابند  هب  .اهزیچ  نیا  زا  دیروخن و  لوگ  امش  رانک ، متشاذگ  مدیسوب و  ار  تسایس  نم  هک  دهد  یم  باوج  وا  هب 

؟ تسا هدوب  یحطس  هچ  رد  اپورا  رد  شراک  يرکف  رظن  زا  س :

وا هک  مدوب  هدینـش  ناتـسود  زا  یلو  دوب  یطـسوتم  دـح  رد  مراد ، عالطا  نم  هک  اـجنآ  اـت  تاـمولعم  رظن  زا  مه  رکف و  رظن  زا  مه  ج :
تـسا هدرک  اعدا  مه  نایزوتاک  نویامه  .تسناد  یم  يداصتقا  لئاسم  رد  صوصخب  یکلم  زا  رتالاب  مهنآ  نیـسیروئت ، کـی  ار  دوخ 

زا نم  .دوـب  هدرک  لیـصحت  جرک  يزرواـشک  هدکـشناد  رد  وا  .میرادـن  ناریا  رد  ار  وا  ریظن  اـم  يزرواـشک ، تاـعالطا  هنیمز  رد  هک 
.مرادن یهجوت  لباق  تاعالطا  اپورا  رد  وا  تیلاعف 

؟ درک یم  راکچ  هسنارف  رد  س :

! مناد یمن  ج :

؟ تشادن هدوت  بزح  اب  یطابترا  چیه  زا 32 ، دعب  نارود  ینعی  باعشنا ، زا  دعب  س :

.دوب ناریا  هدوت  بزح  نانمشد  نیرتدیدش  وزج  وا  ریخ ، ج :

؟ دادن ماجنا  بزح  اب  طابترا  يارب  یشالت  دماین و  چیه  رگید  ًادعب  .مناد  یم  س :

.تشاد ینمشد  بزح  اب  هشیمه  هجو ، چیه  هب  هن ، ج :

يدایز هدع  بالقنا 1957 ، هناتـسآ  رد  هک  تسا  هتـشون  يرد ، ره  زا  ناونع  تحت  شتارطاخ ، باتک  مود  دـلج  رد  نیذآ ، هب  ياـقآ 
اب یکلم  نیـسح  .دننک  باختنا  ناریا  ناگدنـسیون  نوناک  هریدم  تئیه  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ار  نیذآ  هب  هک  دنتـشاد  رارـصا 

: تسا هتفگ  دنهد و  یم  افعتسا  شهورگ  وا و  دننک  باختنا  ار  نیذآ  هب  رگا  هک  درک  دیدهت  درک و  تفلاخم  اوق  مامت 

؟ منک يراکمه  هدوت  بزح  اب  میایب و  الاح  ، مدرک فرص  ناریا  هدوت  بزح  اب  هزرابم  يارب  ار  ما  یگدنز  مامت  نم 

ییاسانـش يارب  لاحره  هب  منک ، حرطم  ثحب  همادا  زا  لبق  تسین  دـب  هک  هدـمآ  شیپ  میارب  بزح  دارفا  اـب  هطبار  رد  لاؤس  دـنچ  س :
کی تالیکشت  ظاحل  هب  اهنت  يرو  هشیپ  منادب  متساوخ  یم  يرو ، هشیپ  دروم  رد  یکی  ًالثم  تسین ، دب  مه  بزح  یمیدق  ياه  هرهچ 

؟ دوب يداوساب  مدآ  مه  يروئت  ظاحل  زا  ای  دوب  يوق  يورین 

یبزح شزومآ  هرود  دوب و  ناریا  تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک  وضع  .تشاد  هقباس  نوچ  دوب ، يداوساـب  مدآ  يروئت ، رظن  زا  ج :
حطس رد  .دوب  هدید  يوروش  رد  مه  ار  فنوک » »
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.دوب نارگید  طسوتم 

؟ دوب رتداوساب  ریشدرا  زا  يرو  هشیپ  ریشدرا ، اب  هسیاقم  رد  س :

مه یمهم  زیچ  تسا و  نادنز  تارطاخ  هک  کچوک ، هوزج  کی  طقف  زین  وا  زا  متـشادن ، ینادنچ  ییانـشآ  يرو  هشیپ  اب  نم  هتبلا  ج :
.دوب ریشدرا  نامه  دح  رد  منک  یم  رکف  اما  ما ، هدناوخ  درادن ،

؟ دماین ناریا  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  وا  دمآ ، شیپ  میارب  لاؤس  نیا  ریشدرا  دروم  رد  س :

حیجرت دـهدب و  ماجنا  يراک  تسناوت  یمن  شا ، یتسردـنت  عضو  الاب و  نس  رطاخب  بـالقنا ، زا  سپ  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  وا  ج :
؟! تشذگرد یلاس  هچ  رد  مناد  یمن  دنامب ، جراخ  نامه  رد  هک  داد 

.دوب هدنز  لاس 69 و 70  ات  ًارهاظ  س :

یلو درک  تکرـش  مهدزناش ، مونلپ  رد  وا  میدوب  اجنآ  هک  مه  ام  .تشادـن  اهراک  رد  مه  یتلاخد  دـماین و  بـالقنا  نارود  رد  اـما  ج :
.تشادن ینادنچ  هطبار  رجاهم ، رگید  دارفا  اب  درک  یم  یگدنز  ناریا  رد  نوچ 

؟ داد افعتسا  ای  دوب  هدش  جارخا  بزح  زا  س :

رگید رابکی  ملیام  یلیخ  نم  .درک  یم  تکرـش  مونلپ  تاسلج  رد  طقف  دوب ، هدرک  افعتـسا  هن  دوب و  هدـش  جارخا  هن  هجو  چـیه  هب  ج :
! يریپ نارود  يرامیب  .دوب  ییاتسدوخ  زا  رپ  هک  مدناوخ  نم  ار  یشخب  کی  .مناوخب  ار  وا  تارطاخ 

.تسا هحفص  يا  هدرخ  دصیس و  تارطاخ ، لک  اما  هحفص ، داتشه  ای  داتفه  دودح  ًالثم  دیدید ، ار  نآ  تمسق  کی  امش  س :

.دیوگب هک  هتشادن  يزیچ  نآ  زا  دعب  هتفگ ، هدوب  یبزح  نایرج  دراو  وا  هک  ییاجنامه  ات  ج :

؟ دندوب اجنامه  شا  هچب  نز و  س :

تبسن ریشدرا  رـسمه  هک  يریظن  مک  تبحم  مغریلع  هک  دوب  هدرک  لوبق  يدنزرف  هب  ار  ماتیا  زا  يرتخد  .تشادن  هچب  هک  شدوخ  ج :
یم ناشرازآ  ردقنآ  دوب و  هدـش  یهاوخدوخ  سول و  رتخد  مه  هرخالاب  داد و  رازآ  ار  شا  هدـناوخردام  یلیخ  تشاد ، یم  اور  وا  هب 

.دوبن لّمحت  لباق  شرجز  هاگ  هک  داد 

؟ دنرادن یتارطاخ  باتک  اتسور  شنمدار و  س :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


366 ص :

.روطنیمه مه  اتسور  .تسا  فسأت  ياج  درادن و  یتارطاخ  باتک  چیه  شنمدار  هن ، ج :

؟ دنتشونن یتارطاخ  مادکچیه  يربط  امش و  جریا و  زا  ریغ  بزح ، ناربهر  نیب  رد  س :

.مرادن يربخ  چیه  نارگید  زا  هتشون ، مه  ریشدرا  ج :

.دسیونب ار  بزح  خیرات  تقادصاب ، فرط  یب  مدآ  کی  دیاب  تروص  ره  هب  دوش ؟ یم  هچ  بزح  خیرات  نیودت  س :

.مدوبن لاس ،  9 بوخ ، هک  نم  .دوب  اوعد  شا  همه  نارود  نآ  رد  ترجاهم  رد  هن ، ًالصا  ج :

؟ قرش كولب  رد  تاناکما  زا  هدافتسا  تیعقوم و  ماقم و  يارب  ای  یتالیکشت ؟ ای  هدوب  کیروئت  ياهاوعد  رتشیب  اهاوعد  س :

ادج هب  هک  یمساق  نتورف و  رتکد  فالتخا  یتح  .دوب  ماقم  رس  رب  اوعد  .تشادن  دوجو  کیروئت  فالتخا  يدروم  چیه  رد  ًالـصا  ج :
نیچ تسینومک  بزح  يریگ  عضوم  راداوه  اهنآ  .تشاد  یـسایس  هیاپ  هکلب  تشادـن  کیروئت  هیاـپ  دـیماجنا ، بزح  زا  ناـنآ  ندـش 

.يوروش ای  نیچ  فرط  هب  يریگ  تمس  زا  دوب  ترابع  اوعد  .دندوب  نیلاتسا  زا  سپ  يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  هیلع 

.میوگ یم  ار  ات 57  ياه 32  لاس  نیب  دندوب ؟ رانکرب  اهاوعد  زا  یناسک  هچ  س :

، یطارقب تدوـج ، رتـکد  اتـسور ، يردنکـسا ، شنمدار ، رتـکد  لوا : هورگ  .دـندوب  مه  لـباقم  هورگ  ود  نیا  هشیمه  هک  هورگ   2 ج :
ریما و ریـشدرا ، ینازیم ، هودـق ، يرونایک ، شخبماک ، رگید  هورگ  رد  نارگید ) و  يدورهـال ، يرفـص ،  ) دـندوب شهورگ  نایـشناد و 

هبنج مامت  رد  يورسخریما  کباب  نیمه  .دندرک  یم  ینابیتشپ  مود  هورگ  نیا  زا  دندوب ، رواشم  وضع  هک  اهناوج  زا  يرامش  نیشون و 
.تشاد يدج  هناتسود  تابسانم  يردنکسا  اب  هکنیا  مغر  یلع  درک ، یم  يراداوه  ام  عضوم  زا  اه 

.روطنیمه دراوم  رثکا  رد  مه  یمساق  دوب ، ام  فرط  بزح ، زا  ندش  ادج  زا  شیپ  مه ، نتورف  رتکد  .دوب  ام  اب  هشیمه  مه  ریشدرا 

؟ دنتشونن يزیچ  شنمدار ، ًالثم  اهنیا ، مادکچیه  يرایرهش ، سابع  يایاضق  قارع و  تانایرج  رد  س :

.متشون ار  نایرج  نیا  نم  اهنت  .مادکچیه  هن ، ج :

؟ دش یمن  بوتکم  طبض و  تبث و  ییاج  روشک  زا  جراخ  تاسلج  واه  تبحص  ایآ  س :

بزح زکرم  رد  هک  دش  یم  هیهت  مه  راون  .دنتشاد  یمرب  تشاددای  یسیوندنت  تروص  هب  اه  یـشنم  اه ، مونلپ  تاسلج  تروص  زا  ج :
ار نآ  دعب  هسلج  رد  هک  دش  یم  هتـشادرب  هاتوک  هسلج  تروص  مه  هیئارجا  تئیه  ياه  تبحـص  زا  .دش  یم  يرادـهگن  کیزپیال  رد 

.دش یم  یناگیاب  دندناوخ و  یم 
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.دوب تاسلج  یشنم  يربط 

؟ تساجک الاح  بلاطم  نیا  هن ؟ ای  دراد  پاچ  شزرا  اهنیا  س :

.تسه روخب  درد  هب  اهنآ  زا  يا  هدیزگ  اهنت  هزات  تسیک ، رایتخا  رد  تسه و  اجک  هک  تسین  مولعم  ج :

؟ تسا یناسک  هچ  رایتخا  رد  س :

! مناد یمن  تساجک ، الاح  هدوب ، يرواخ  یلع  رایتخا  رد  کیزپیال و  رد  بزح  زکرم  رد  اهنیا  همه  ج :

؟ يرفص هناخ  ای  هدوب و  امش  هناخ  س :

ياهراون مامت  .مناد  یمن  دـنا ؟ هدرک  هچ  نآ  اب  الاح  يرواـخ ، یلع  يرفـص و  تسد  .دوب  بزح  زکرم  رد  دوبن ، اـم  هناـخ  رد  هن ، ج :
.دوب اجنآ  اهمونلپ  تاسلج 

.تسا پاچ  ریز  مه  يولع  گرزب  تارطاخ  س :

.تشادن یتلاخد  دوب  هک  مه  یتقو  و  تفر ، رانک  دوز  یلیخ  يولع  هک  ارچ  .دشاب  جریا  تارطاخ  لثم  دناوت  یمن  ج :

.تفر یبدا  راک  لابند  هب  درک و  يریگ  هرانک  بزح  زا  لاس 1340  رد  ناشیا  ایوگ  .دوب  ات 1343  س :

.داد افعتسا  يرایرهش ، نایرج  زا  دعب  یلوا و  ریبد  ماقم  زا  شنمدار  يرانکرب  اب  .تفر  دوز  یلیخ  هلب ، ج :

.دش هدروخرس  هدوت  بزح  زا  ایوگ  یبدا ، ياهراک  لابند  تفر  مه  دعب  س :

.درک یم  پاچ  جراخ  رد  هک  ییاهباتک  زا  ندروآرد  لوپ  لابند  تفر  ج :

! تشادن یطابترا  بزح  ياضعا  اب  یقرش  ناملآ  رد  س :

.هتشاد هطبار  شنمدار ، ای  يردنکسا و  جریا  شناتسود ، اب  ًامتح  ج :

؟ تسین روطنیا  دوب ، يردنکسا  جریا  فیط  رد  رتشیب  ایوگ  س :

.دوب فرطنآ  هشیمه  هلب ، ج :

ثحب اب  مه  نادنچ  دـش و  تبحـص  وا  هرابرد  یکلم  ثحبم  رد  هک  ارآ ، مزر  ًالثم  اه ، ّتیـصخش  ثحب  هب  میدرگرب  هرابود  الاح  س :
.تسا هدرک  تبحـص  مه  هاش  رورت  رد  وا  اب  امـش  طاـبترا  زا  ناـیزوتاک  هکنآ  هژیو  هب  .تسین  طاـبترا  یب  ییاـقب  یکلم و  هراـبرد  اـم 
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؟ تشاد لیامت  فرط  مادک  هب  یجراخ 

.هیـسور لماع  هن  اکیرمآ و  لماع  هن  دوب و  ناتـسلگنا  لماع  هن  وا  ینعی  دـهد ، یم  یتسرد  لیلحت  وا  هرابرد  ناـیزوتاک  نم  رظن  هب  ج :
.تردق بسک  يارب  يراک  ره  هب  رضاح  دوب و  بلط  هاج  دوب ، شدوخ  لماع 

اب هتشاد و  یتسدمه  مه  هدوت  بزح  اب  هک  دنهدب  ناشن  ات  دننک  یم  شالت  یتح  دوب  هّیسور  هب  هتسباو  وا  هک  دنراد  هدیقع  یخرب  س :
؟ تسیچ امش  رظن  هدرک ، یم  يراکمه  بزح 

نیا زاغآ  رد  تسین  دـب  .ناـیزوتاک  نویاـمه  مه  یکی  يا و  هماـخ  رونا  یکی  .دـنا  هتخادـنا  هار  هب  رفن  ود  ار  اـه  لـیلحت  نیا  همه  ج :
: مینک لقن  ار  نایزوتاک  ياه  يزاس  هناسفا  زا  یشخب  ثحب ،

رگا اریز  .دنکن  تکرش  مهدزناش  هرود  تاباختنا  رد  بزح  هک  دوب  هتشاذگ  رارق  هدوت  بزح  نارس  اب  ارآ  مزر  هک  دیآ  یم  رظن  هب  ... 
دنکب ادیپ  تلود  اب  يدـیدش  دروخرب  عاجترا ، هاش و  لماوع  دوجو  اب  هدوت ، بزح  هک  تشاد  دوجو  يدـج  رطخ  نیا  درک  یم  نینچ 

.دنک بسک  تاباختنا  رد  یهجوت  لباق  يزوریپ  هدوت  بزح  هک  دوبن  نکمم  عاجترا ، لماوع  هاش و  دوجو  اب  هک  ارچ 

.دنزاتب وا  هب  تخس  دنسانشب و  رّصقم  ار  ارآ  مزر  ینعی  تلود ، هدوت ، بزح  تاعوبطم  هک  تسا  یعیبط  تروص  نیا  رد 

یتقو اریز  دوبن ، شیب  يرهاظ  تروص  میرحت ، نیا  اـما  دـنک ، میرحت  ار  مهدزناـش  سلجم  تاـباختنا  هدوت ، بزح  هک  دـش  رارق  سپ 
یم ای  هتفرگ  تروص  تاباختنا  رد  هک  يداسف  يرگاشفا  يارب  ار  دوخ  يورین  دنک ، میرحت  ار  ناملراپ  تاباختنا  یسایس ، بزح  کی 

هک درک  راتفر  يروط  دوب و  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  شیب ، مک و  هدوت ، بزح  نامز  نآ  رد  هکنآ  لاـح  .ددـنب  یم  راـک  هب  دریگ 
(1) ...تسین نایرج  نیوکت و  لاح  رد  یتاباختنا  ًالصا  راگنا 

دیاش ای  و  تسا ! هدروآ  يور  یئوگ  بیغ  هب  اجنیا  رد  نایزوتاک  نویامه  دیآ ، یمرب  هنادنمـشناد ! رایـسب  لیلحت  نیا  زا  هک  روطنامه 
مزر هک  دـسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  متفگ ، هک  روطنامه  لاحره  هب  .دـنا  هدومرف  ماهلا »  » ناشیا هب  ندـنل  زمیات  دور  رانک  نارتهب  اـم  زا 

.دوبن اهتردق  زا  کی  چیه  هب  هتسباو  ارآ 

.میسانشب ار  وا  دوخ  زاغآ  رد  هک  تسین  دب  ارآ ، مزر  درکلمع  تیصخش و  قیقد  یسررب  يارب 

، دوب قّدصم  رتکد  تخسرس  راداوه  تسیلانویسان  نارسفا  زا  هک  یتاجن  اضرمالغ  گنهرس 
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: تسا هتشون  نینچ  ارآ  مزر  تیصخش  هرابرد 

زا سپ  هک  دش  یم  هتخانش  یصخش  اهنت  يو  دوب ، ناریا  شترا  رد  یماظن  هرهچ  نیرت  لوبقم  ارآ ، مزر  دبهپس  لاس 1326 ، رخاوا  رد 
بـسک يدایز  تردـق  ذوفن و  شترا  رد  اهنت  هن  ارآ  مزر  .تخاس  مهارف  رابتعا  تردـق و  ناریا  شترا  يارب  رویرهش 1320  تسکش 

...درک یم  هلخادم  زین  تکلمم  روما  ریاس  رد  هکلب  دوب ، هدرک 

تـسخن نوچ  درب و  دوـس  نتگنـشاو  تیاـمح  زا  دوـب ، تفن  هلئـسم  لـح  نآ  مها  هک  دوـخ ، تلود  هماـنرب  میظنت  هیهت و  رد  ارآ  مزر 
بلط هاج  شوهاب و  ناوج ، دبهپس  اریز  .تخاس  نارگن  شدصاقم  هب  تبسن  ار  شنایفارطا  هاش و  دوب ، هاش  لیامت  فالخرب  وا  يریزو 

دنراذگ و یم  رس  زا  ار  تفن » نافوط   » دنام یم  هدنز  رگا  تشاد ، دوخ  رـس  تشپ  زین  ار  شترا  هک  یـسایس  ياهدنب  دز و  هب  انـشآ  و 
رد وا  لتق  اب  یلو  .تفرگ  یم  رارق  يرگید  ریـسم  رد  ناریا  یـسایس  خـیرات  اسب  هچ  تشاد ، یمرب  نایم  زا  ار  هاـش  اضردـمحم  ًاملـسم 
زا هاش  اضردمحم  دیدرگ و  جراخ  هنحص  زا  ناریا  یسایس  مهم  ياه  هرهچ  زا  یکی  تشاد ، تسد  نآ  رد  ًاعطق  هاش  هک  دنفسا 1329 

(1) .تفای یئاهر  شنطلس  دوخ و  هیلع  لعفلاب  دیدهت  کی 

.دوب ناریا  شترا  ناریما  نایم  رد  درف  نیرتراکرپ  نیرت و  كاپ  نیرتداوساب ، ارآ  مزر  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

.نایزوتاک نویامه  يا و  هماخرونا  لاثما  ینعی  نازاس » غورد  یماهس  تکرش   » ياه يزاس  هناسفا  هب  میزادرپب  نونکا 

ریز هناسفا  ناریا ، هدوت  بزح  اب  ارآ  مزر  تابسانم  هرابرد  تسا  هتشون  یکلم  لیلخ  تارطاخ  رب  هک  يا  همدقم  رد  نایزوتاک  نویامه 
: تسا هدرک  ضرف  وا  دینک ، هجوت  تسرد  تسا ، هدرک  ضرف  ار 

زا زین  زرواشک  رتکد  ایوگ )  ) یتح هدشن و  ءاشفا  یتروص  چـیه  هب  زگره  هچ  رگا  ارآ ، مزر  زا  هدوت  بزح  يوروش و  لیلحت  هیزجت و 
: تسا هدوب  نیا  هب  هیبش  يزیچ  ًاعطق  دشاب ، ربخ  یب  نآ 

.تسین اکیرمآ  سیلگنا و  سوساج  ارآ  مزر  . 1

.دراد دوخ  رس  تشپ  رد  ار  شترا  يورین  هک  تسا  هضرعاب  يرادمتسایس  لباق و  يرادرس  وا  . 2

.تسا نآ  ندرک  یتعنص  روشک و  رد  تردق  زکرمت  هب  دنمقالع  وا  . 3
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.تسا وربور  وا ، نابیتشپ  مسیلایرپما  عاجترا و  لماوع  ریاس  و  مسیلادوئف »  » هاش اب  وا  لئالد  نیا  هب  . 4

يربـهر ناریا  رد  ار  کـیتارکومد  اوژروب  بـالقنا  هلحرم  قیفوت ، تروـص  رد  تسا و  ناریا  یلم  يزاوژروـب  هدـنیامن  وا  نیارباـنب  . 5
.درک دهاوخ 

اج ناریا ، هدوت  بزح  يوروش و  داحتا  مان  هب  ارآ  مزر  زا  ار  دوخ  لیلحت  رظن و  نیرفآدـص .» : » تفگ زاس  هناـسفا  نیا  هب  دـیاب  یتسار 
.تسا هدز 

يراکمه هدوت  بزح  اب  ارآ  مزر  هک  دنیوگ  یم  ًالثم  .دنرادن  يدنس  نیرتکچوک  دنهد  یم  تبسن  وا  هب  هک  یئاهزیچ  مامت  يارب  اهنیا 
نادنز هب  درک و  موکحم  درک ، همکاحم  ار  ام  ارآ  مزر  .تسا  هناوتشپ  یب  ياهاعدا  اهنت  .دنرادن  يدنس  لیلد و  نیرتکچوک  اما  هدرک 

دزی و رد  فیثک  نادـنز  کی  هب  ار  هکت  ره  درک و  میـسقت  هکت  دـنچ  هب  ار  ام  بزح ، اب  اـم  طاـبترا  ندـیرب  يارب  مه  ًادـعب  .تخادـنا 
؟ تسا يراکمه  شمسا  نیا  .داتسرف  سابعردنب  ناشاک و 

؟ ارچ ارآ  مزر  اما  مه ، رابرد  تسایس  .دوب  بزح  ندیبوک  برغ ، تسایس  اضعا ؟ ندرک  رارف  يایاضق  رد  یتح  س :

: تسا هتفگ  هتسناد و  یئوگ  هفازگ  ار  اعدا  نیا  شرازگ  رد  سیلگنا  ریفس  یلو  هدرک  کمک  وا  هک  دنیوگ  یم  ج :

ًادعب يرایسب  درک و  رتراوشد  ار  ارآ ) مزر   ) وا تیعقوم  نادنز ، زا  هدوت  بزح  نارـس  زا  نت  هد  زیمآرارـسا  رارف  رذآ 1326  رخاوا  رد 
.دنا هتخیرگ  ارآ  مزر  ینمض  تقفاوم  اب  روبزم  ناینادنز  هک  دندوب  رواب  نیا  رب 

دراد دوجو  یئاه  هناشن  یلو  تسا  يور  هدایز  یلیخ  هتـشاد ، تسد  يا  هدوت  ناینادـنز  رارف  رد  تلود ، هک  بلطم  نیا  راهظا  هچ  رگا 
(1) .تسا هدرکن  بیقعت  داد  یم  ناشن  دوخ  زا  ینامز  هک  یترارح  روش و  اب  ار  هدوت  بزح  ياضعا  تلود ، هک 

هدرب یم  راک  هب  ناریا  هدوت  بزح  بوکرـس  يارب  ارآ  مزر  هک  هدـش  دای  یترارح » روش و   » زا یتسرد  هب  ایناتیرب  ریفـس  رظنراـهظا  رد 
یناـسآ هب  بزح  بوکرـس  رگید  درب ، هاـنپ  یناـهنپ  تیلاـعف  هب  دـش  روبجم  ندـش  ینوناـقریغ  یپ  رد  بزح  هک  یماـگنه  یلو  .تسا 

راظتنا دوبن و  نکمم  ینلع  نارود 
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.دوب یهاوخ  هدایز  ناریا ، هدوت  بزح  رتشیب  بوکرس  هب  ناتسلگنا  ناگدنیامن 

حرط ار  هشقن  نیا  يریشم  گنهرـس  اب  هک  نتورف  رتکد  لوق  زا  ار  ام  رارف  نداد  بیترت  نایرج  نم ، تارطاخ  رب  دقن  رد  يورـسخریما 
.تسا هداد  حرش  لیصفت  اب  دنتشاذگ ، ءارجا  هب  تقد  اب  و 

هدـنخ مه  نایزوتاک  يزاس  هناسفا  نیا  زا  ناریا  وت د ه  بزح  ارآ و  مزر  یلایخ  يراکمه  دروم  رد  يا  هماخ  رونا  ياه  يزاس  هناـسفا 
نداد هئارا  نودـب  راـبره  نمهب 1327 ، رد  هاـش  هب  يزادـناریت  ناـقهد و  دـمحا  لـتق  دوعـسم ، دـمحم  لـتق  هراـبرد  وا  .تـسا  رتروآ 

.تسا هدرک  رارکت  ار  دوخ  هرخسم  ياهاعدا  يدنس  هنوگچیه 

تـسرد ملـسم و  ار  نآ  مه  يورـسخریما  یتح  هک  تسا  نشور  ردقنآ  هبزور  ورـسخ  دای  هدـنز  تاراهظا  دوعـسم ، دـمحم  دروم  رد 
.تسا هداد  صیخشت 

دروم رد  .تسا  هتفگن  هدوت  بزح  تکرـش  هرابرد  هملک  کی  دوب ، وا  عفادـم  لـیکو  هک  ییاـقب  رفظم  ناـقهد ، دـمحا  لـتق  دروم  رد 
.دهد یمن  هئارا  هراب  نیا  رد  يدنس  لیلد و  نیرت  مک  دنک ، یم  هک  ییاه  رف ض  همه  رد  مه  هاش  هب  يزادناریت 

هتسد راد و  ییاقب و  يدهاز و  عفرا و  هاش ، .دوب  ارآ  مزر  فلاخم  یمیظع  يورین  کی  نوچ  دنا ؟ هتخاس  یناسک  هچ  ار  اه  هناسفا  نیا 
نمـشد مه  اهنآ  دوب و  فلاخم  اهنیا  همه  اب  ارآ  مزر  اب  تفلاـخم  نیع  رد  هک  مه  هدوت  بزح  دـندوب و  ارآ  مزر  فلاـخم  اـهنآ  ياـه 

تسب دنب و  ناریا  هدوت  بزح  اب  وا  هک  دوب  نیا  دننابـسچب  وا  هب  دندیـشوک  دندروآرد و  ارآ  مزر  هیلع  هک  ار  يزیچ  اهنت  هدوت ، بزح 
.تسا هدرک 

مادک هیاپ  رب  دیسرپ  دیاب  وا  زا  .هداد  یم  ربخ  هدوت  بزح  هب  يرونایک  هلیـسو  هب  ارآ  مزر  هلب ! هک  تسا  هتفگ  نایزوتاک  نویامه  الاح 
.دنا هدرکن  یئاعدا  نینچ  مه  ناتسلگنا  « 6، يآ ، ما  » نامزاس رد  وت  ناداتسا  یتح  دنک ؟ یم  ار  اعدا  نیا  دنس 

نایزوتاک .تسین  ناشلامع  هدرخ  نیا  ياعدا  هرابرد  مه  هملک  کی  یتح  دش ، رشتنم  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  رد  هک  يدانـسا  مامت  نایم 
: تسا هدرک  اعدا  يریظن  مک  یمرش  یب  تحاقو و  اب 

هدوت بزح  يربهر  زا  حانج  کی  شترا و  داتس  سیئر  ارآ  مزر  میقتسم  يراکمه  هجیتن  نمهب 1327  مهدزناپ  رد  هاش  رورت  هب  مادقا 
...دوب يرونایک  نیدلارون  رتکد  تماعز  هب 

يروتاتکید تموکح  لیکشت  زا  سپ  ) دوخ یجراخ  یلخاد و  تسایـس  هرابرد  شیاقفر  يرونایک و  هب  یئاه  لوق  دیدرت  یب  ارآ  مزر 
ًانمـض .دـنراذگب  ارآ  مزر  رایتخا  رد  ملـسم  تفم و  ار  دوخ  يورین  نانیا  هک  تشاد  یمن  یلیلد  هنرگ  دوب و  هداد  تشاد ) رظن  رد  هک 

هقباس یب  لمع ، هوحن  نیا 
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، ناریا تسایـس  هنحـص  رد  یتسیرورت  تایلمع  هلـسلس  کی  هب  مادقا  اب  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  يرونایک  حانج  نیا ، زا  شیپ  دوبن  مه 
حانج بیترت  نیا  هب  دوش و  لیدـبت  یفخم  نامزاس  کی  هب  ریزگاـن  هدوت ، بزح  نآ  رثا  رب  هک  دـنک  داـجیا  یقاـنتخا  جنـشت و  طـیحم 

هدنسیون و دوعـسم ، دمحم  يرونایک ، حانج  هک  دوب  مه  روظنم  نیمه  هب  .دریگ  تسد  رد  بزح  لخاد  رد  ار  تردق  دناوتب  يرونایک 
نودـیرف رتکد  درک ، رورت  درک ...) یم  هلمح  رابرد  هب  ًابترم  شا  همانزور  هک   ) ار زورما  درم  همانزور  ریدـم  فورعم و  راگن  هماـنزور 

نیا رد  ام  هک  یلیـصفت  حرـش و  نودـب  اما  ار ) ناریا  هدوت  بزح  منک  یم  مهتم  نم   ) شدوخ باـتک  رد  ار  تیعقاو  نیا  مه  زرواـشک 
رد میتشاد ، یم  ار  تاناکما  نیا  يرگید  عباـنم  زا  زرواـشک ، رتکد  باـتک  راـشتنا  زا  شیپ  نوچ ، .تسا  هدرک  ناـیب  میا  هدروآ  هوزج 

(1) .دنام یمن  یقاب  دیدرت  روبزم  تاعالطا  تحص 

ناتـسلگنا يزرم  نورب  یـسوساج  نامزاس  دیدرت  نودب  هک  يربتعم  عبانم  زا  نایزوتاک ، نویامه  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  هتـشون  نیا  زا 
هنوگره زا  تسا و  نادنز  رد  يرونایک  هک  ینامز  رد  مهنآ  دنک ، مه  رس  ار  اه  غورد  نیا  هک  تسا  هتفرگ  روتسد  تسا ، ( 6 يا ، ما ، )

زا یکی  شیاه  غورد  تسا و  نایزوتاک  نویامه  مارتحا  دروم  رایـسب  هک  مه  يا  هماخرونا  .تسا  هرهب  یب  نداد  خـساپ  يارب  یناـکما 
دش مولعم  هک  هتفه ، تاراشتنا  هلیسو  هب  ای 1364  لاس 1363  رد  ار  شباتک  دلج   3 طیارش ، نیمه  رد  تسوا ، ياه  هتشون  مهم  عبانم 

هرابرد يا  هماخرونا  ياه  هتشون  هب  لقاال  نایزوتاک  نویامه  رگا  دوبن  دب  .درک  رشتنم  تسا ، اکیرمآ  مسیلایرپما  هب  هتسباو  يا  هسسؤم 
لئالد و اب  یعدـم  هب  خـساپ  هوزج  رد  نآ  زا  رتدـب  شیاهباتک و  لوا  پاچ  نامه  رد  مه  هک  زرواـشک ، نودـیرف  ياـه  يزاـس  غورد 

.درک یم  يرصتخم  هجوت  زرواشک ، نودیرف  باتک  نیا  زا  يردنکسا  جریا  یبایزرا  هب  نینچ  مه  تسا و  هتشون  دهاوش 

هدوت بزح  منک  یم  مهتم  نم  ناونع  تحت  زرواشک » نودـیرف   » باـتک دروم  رد  مه  ار  يردنکـسا  جریا  رظن  هک  تسین  تبـسانم  یب 
.مروایب وا  اب  رّوصم  نارهت  يوگتفگ  زا  لقن  هب  ار ، ناریا 

؟ تسیچ هدرک ، دراو  بزح  هب  هک  یتاماهتا  وا و  باتک  زرواشک و  هرابرد  امش  رظن  س :

فیرحت تاّیلعج و  غورد و  یـصخش و  ضارغا  هب  هتخیمآ  ًاّیوق  هتفای ، راشتنا  زرواشک  رتکد  بناـج  زا  هک  یباـتک  ، متفگ هکناـنچ  ج :
هدش و رکذ  هدش  فیرحت  صقان و  تروص  هب  باتک ، نیا  رد  زین  یخیرات  ياهتکاف  زا  یخرب  .تسا  یخیرات  عیاقو  زا  يرایـسب  يدج 

هب  » نیا یّلک ، روط  هب 
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.تسا هدش  هتشون  بزح ، يربهر  ياضعا  زا  یخرب  ندرک  هئطخت  بزح و  هب  ندروآ  دراو  همطل  روظنم  هب  باتک » حالطصا 

تسین یضرغ  یب  درف  وا  دزادنیب ، نارگید  ندرگ  هب  ار  تافارحنا  دنک و  هئربت  بزح  تاهابتـشا  مامت  زا  ار  دوخ  دهاوخ  یم  زرواشک 
.تسا هاوخدوخ  بلط و  هاج  و 

...یتسیک وت  هک  میوگب  ات  تسیک  تتسود  وگب  دیسرپ : دیاب  نایزوتاک  نویامه  زا 

بلاج اّما  .تسا  هداد  رارق  دیدرت  دروم  ار  زرواشک  نودیرف  تفارـش  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  یعّدم » هب  خساپ   » هوزج رد  يا  هماخرونا 
ّمهم فشک  دـندنبب ، تشپ  زا  ار  يا  هماـخرونا  زرواـشک و  نودـیرف  تسد  دـنا  هتـساوخ  هک  وا ، نادـننامه  ناـیزوتاک و  هتـشون  زا  رت 

(1)! تسا هداد  تروص  ار  ریز  ریظن  یب  فشک  يولهپ ، رصع  نارگیزاب  مان  هب  دوخ  رثا  نیرخآ  رد  بانج  نیا  .تسا  یعولط  دومحم 

تالیکشت نیرت  مجسنم  زونه  لاـس 1325 ، لوط  رد  بزح  نیا  رب  هدراو  تابرـض  دوجو  اـب  هک  ناریا ، هدوت  بزح  ارآ و  مزر  هطبار 
ربخ نآ  زا  ینابرهـش  یتاعالّطا  نارومأـم  هاـش و  ناـنیچربخ  هک  دوب  یناـهنپ  هناـکریز و  ناـنچ  تفر ، یم  رامـش  هب  ناریا  رد  یـسایس 

هتفای راشتنا  یّلم  دانسا  نامزاس  فرط  زا  ًاریخا  هک  ات 1328  ياه 1324  لاس  هلصاف  رد  ینابرهش  هنامرحم  ياهشرازگ  رد  دنتـشادن و 
دروم کی  یتح  دوش  یم  هدید  نآ  رد  هس  ود و  هجرد  دارفا  یتح  نامز و  نآ  لاجر  تاطابترا  اهدمآو و  تفر  هب  طوبرم  تایئزج  و 

سیلگنا ياه  هناخترافـس  اب  نامز  نیمه  رد  ارآ  مزر  .دوش  یمن  هدید  هعیاش ، تروص  هب  ولو  اه ، يا  هدوت  ارآ و  مزر  طباور  هب  هراشا 
رهود دـلارج  اه  ییاکیرمآ  اب  وا  یطاـبترا  طـخ  فورعم و  نوتبمل  سیم  اـه  یـسیلگنا  اـب  وا  طـبار  .تشاد  یتاـطابترا  مه  يوروش  و 

رد اهلاس ، نآ  رد  ناریا  رد  ایس  رومأم  ناریا و  رد  مسیلانویسان  باتک  هدنسیون  متاک  دراچیر  هک  دوب  اکیرمآ  ترافس  یسایس  راشتسم 
...تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  ًاحیرص  دوخ  باتک 

!! تسا مکحم  رایسب  هنالیذر ، هنامرش و  یب  تمهت  نیا  نتخاس  يارب  نابانج  نیا  لیالد  هک  یتسار  هب 

يارب ار  دوخ  ياهبنارگ »  » تقو زا  اهتعاس  دیدرت ، نودب  هداد و  تمحز  دوخ  هب  هک  یعولط ، دومحم  بانج  زا  ناتـساد ، نیا  نایاپ  رد 
اب هک  يربخ  نآ  زا  يرثا  نیرت  کچوک  دنا و  هتشاذگ  ینابرهش  هنامرحم  ياه  شرازگ  زین  هدش و  رشتنم  دانسا  رـساترس  رد  وجتـسج 

.مرازگساپس دندرکن ، ادیپ  دندوب  شیوجتسج  رد  یبات  یب  يربص و  یب 
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رد .دندوب  یلصا  لماع  ییاقب  رفظم  کمک  اب  ملع  هللادسا  هک  تسا  مّلسم  .تسا  ماهبا  هدرپ  رد  زونه  ارآ  مزر  لتق  ناتـساد  لاحره  هب 
.تسین يدیدرت  درک ، یم  راک  ناریا  رد  نورن »  » راعتسم مان  اب  هدوب و   ، 6 يآ ، ما ، میقتسم  رومأم  ملع  هللادسا  هکنیا 

مزر روطچ  .دیآ  یمنرد  تسرد  امش  هبـساحم  نیا  یـسیلگنا ، کی  ملع  هللادسا  تسا و  ییاکیرمآ  ییاقب  هک  مینک  ضرف  ام  رگا  س :
هطبار همهنآ  اب  ییاقب  روطچ  لاحره  هب  هزات  دـنک و  یم  تقفاوم  سیلگنا  دریگ و  یم  اه  یـسیلگنا  زا  ار  تفن  هاجنپ  هاجنپ  زایتما  ارآ 

.دنک یم  تکرش  وا  لتق  رد  تشاد  ارآ  مزر  اب  هک  يا 

دروم رد  یتاـجن  اـضرمالغ  گنهرـس  متفگ  شیپ  رد  هک  هنوگناـمه  .تسا  هدروخ  یم  وـج  يا » هربوـت   » ره زا  ییاـقب  هکنیا  مکی  ج :
هب ار  نآ  يارجا  تیرومأم  هتفرگ و  ار  میمصت  نیا  ناتسلگنا  یسوساج  نامزاس  هک  تسا  هتشون  سوط  راشفا  رگـشلرس  لتق  ندوبر و 

هدننک نییعت  لماع  دراوم  يرایـسب  رد  نارودزم  ياه  یمـشچ  مه  مشچ و  اه و  تفلاخم  هک  نیا  مود  .تسا و  هداد  ییاقب  يدـهاز و 
.دوش یم 

لیلحت هکنیا  رگم  درک  یم  وا  ظـفح  رد  یعـس  برغ  هک  دوب  رگا  دوبن ؟ اـی  دوب  برغ  دـیئأت  دروـم  لاـحره  هب  ارآ  مزر  باـختنا  س :
؟ لتق دح  ات  یصخش  تفلاخم  ینعی  لاحره  هب  میشاب ، هتشاد  يرگید 

نیرتگرزب ار  ارآ  مزر  يریزو ، تسخن  هب  ندیـسر  يارب  دوب و  وجارجام  بلط و  هاج  هزادنا  زا  شیب  ییاقب  نوچ  لتق ، دـح  ات  هلب ، ج :
.دادرم رد 28  مه  دنفسا و  مهن  رد  مه  .تفر  شیپ  نتشک  دح  ات  مه  قّدصم  رتکد  دروم  رد  وا  .تسناد  یم  دوخ  هار  دس 

، رابرد ای  دوش  یم  هدیشک  نایم  هب  ییاقب  ياپ  یتقو  یلو  دوش ، یم  حرطم  يرگید  لیلحت  دنراد و  يرگید  هفسلف  مالـسا  نایئادف  س :
يژولوئدیا و دنتشادن ، یهّجوت  سیلگنا  اکیرمآ و  رابرد و  هب  مالسا  نایئادف  میریگب ، هدیدان  میناوت  یمن  ار  اهتردق  شقن  ام  اجنیا  رد 

.دوب یمالسا  تموکح  ًاتیاهن  يزیتس و  رابرد  يزیتس و  نمشد  اهنآ ، فده 

ياهتباقر ریذپان و  یتشآ  تابسانم  دوخ  نایم  اما  دنتسه  گرزب  ياهتردق  رتچ  ریز  هک  يدارفا  دنتسین  مک  .منک  یم  رارکت  مه  زاب  ج :
مهن رد  .ار  قّدـصم  مه ، ارآ  مزر  زا  دـعب  دـنیب و  یم  دوخ  عنام  ار  ارآ  مزر  يریزو  تسخن  هار  رد  ییاـقب  ینعی  .دـنراد  گرم  مد  اـت 

اه و خم  یب  نابعش  اه و  یقـشع  دمحا  دادرم ، دنفسا و 28  مهن  مه  دروم ، ود  ره  رد  .دنشکب  ار  قدصم  رتکد  دنتـساوخ  یم  دنفـسا 
هک تشاد  ربخ  ارآ ، مزر  گرم  نامز  رد  هاش ، .دنتشاد  شقن  ییاقب  ناشکوقاچ  هتسدوراد 
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ار ارآ  مزر  دوجو ، نیا  اب  اـما  دـنک  یم  تیاـمح  وا  زا  ًـالماک  سیلگنا  تفن  تکرـش  هتفرگ و  ار  تفن  هاـجنپ  هاـجنپ  زاـیتما  ارآ ، مزر 
هب ار  ارآ  مزر  کلذعم  تفرگ ، یم  سیلگنا  زا  ار  شتاروتسد  دوب و  ناتـسلگنا  عبات  ًاقلطم  مه  هاش  دوخ  هک  يدوجو  اب  ینعی  .تشک 

.دناسر لتق 

.دنتشک یم  دوب  هدشن  رارف  هب  ّقفوم  رگا  مه  ار  قّدصم  .تفرگ  هدیدان  دیابن  ار  اه  تسد  نیئاپ  تباقر  نیا 

.تسادج قّدصم  باسح  اب  ارآ  مزر  فرـشالاردص و  دـعاس و  باسح  .تشاد  یعامتجا  یّلم  یلیلحت  ناوت  یم  قّدـصم  هرابرد  س :
.درک عولط  یمومع  مایق  تفن و  تضهن  شوح  لوح و  رد  قّدصم 

مّود هجرد  نیلماع  طقف  اهنیا  .دنتـسیاب  ییاقب  لباقم  رد  دنناوتب  هک  دندوب  ییاه  هرهچ  روصنم ، یمیکح و  فرـشالاردص ، دعاس ، ج :
یم ماجنا  تساوخ  یم  هاش  هچ  ره  دنتفرگ و  یم  روتسد  اجنآ  زا  دندمآ و  یم  باسح  هب  اه  یـسیلگنا  هدرپسرـس  ًامیقتـسم  هک  دندوب 

هک یلاح  نیعرد  هاش  .تسا  هضرع  یب  ياه  ریزو  تسخن  لابند  هب  طقف  هاش  تسا : هتفگ  ناتـسلگنا  ریفـس  مه  لیلد  نیمه  هب  .دـنداد 
رتکد ارآ و  مزر  ماوق و  اب  لیلد  نیمه  هب  .دـنک  لّمحت  دنتـشادن ، يونـش  فرح  وا  زا  هک  ار  یناـسک  دوبن  رـضاح  دوب  ناتـسلگنا  عباـت 
دادرم زا 28  دعب  هک  روطنامه  دوب ، شردپ  نارود  دـننام  یماظن  يرارقرب  لابند  هب  هشیمه  وا  .درک  یم  تفلاخم  ورین  مامت  اب  قّدـصم 
نوناـق تسا و  ینعم  یب  ناریا  رد  یـسارکومد  هـک  درک  یم  تبحـص  سیلگنا  اـکیرمآ و  يارفـس  اـب  لاـس 1322 ، زا  وا  .درک  لـمع 

.دشاب رارقرب  ناریا  رد  مردپ  دننام  يروتاتکید  کی  دیاب  تسین و  دنمدوس  لکش  نآ  هب  تیطورشم  یساسا 

هراب نیا  رد  مه  دـمحا  لآ  لالج  ًارهاظ  .مینک  تبحـص  یکلم  لاس 1344  یماظن  هاگداد  هرابرد  مه  یمک  هک  تسین  دـب  ـالاح  س :
.دراد یبلاطم 

نایاپ هب  دنفـسا  رد 5  عورـش و  نمهب 1344  رد 16  یـسناش ، ناج  یلع  راشرـس و  نیـسح  نایاش و  اضر  یکلم ، لـیلخ  همکاـحم  ج :
هتبلا هک  دندش  موکحم  نادـنز  هام  هب 12  راشرـس  هام و  هب 18  مادک  ره  یـسناش  نایاش و  نادـنز ، لاس  هب 3  یکلم  نآ  یط  دیـسر و 

: دیوگ یم  لالج  دور ، یمن  هاگداد  هب  سکچیه  مه  دمحا  لآ  لالج  زج  .دریگ  یم  رارق  وفع  دروم  یکلم  دعب ، مین  لاسکی و 

زا ارچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  مادم  دعب  تسا و  هدیباوخ  همه  هناخ  رد  هک  تسا  يرتش  نیا  رخآ ، .متفرگ  یم  سرد  ناشیا  همه  زا  نم 
!... تسین رخآ  سرد  نیا  ياپ  یسک  درک ، تیبرت  لاس  همه  نیا  رد  یکلم  هک  یسانش  مسیلایسوس  درگاش و  همه  نآ 
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هیلع یکلم ، عافد  مامت  دوب ، ناریا  هدوت  بزح  هیلع  نایاپ  یب  يزوت  هنیک  ینعی  نیـشیپ ، ياـه  سرد  ناـمه  ًاـنیع  رخآ ، سرد  نیا  اـما 
تاعالّطا رد  هک  هچنآ  دـنتفگ  طـقف  دـندرکن و  پاـچ  ار  هیعاـفد  نیا  نایاتـس  یکلم   » همه مه  ّتلع  نیمه  هب  .دوب  ناریا  هدوت  بزح 

عافد هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اما  دـنا ! هدرب  تسد  هّیعافد  ياجک  رد  هک  دـنا  هتفگن  هاـگچیه  اـما  .تسا  هدـش  يراکتـسد  هدـش ، پاـچ 
« .درک هدوت  بزح  هب  هک  یتالمح  يرگید  هاش و  زا  ّقلمت  یکی  تشاد ، هیاپ  ود  یکلم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دمحا  لآ  لالج 

یم تلاجخ  ناشنادـجو  زا  ای  دز  یم  روش  ناشلد  دـبال  .دـنتفرگ  یم  ربخ  ینفلت  كرتشم  ناتـسود  یهاگ  همکاحم ، ياهزور  ناـمه 
.زیگنا مغ  هچ  دوب و  خـلت  هچ  هک  دنـشاب  ارجام  نآ  دـهاش  دـنیایب و  دوخ  ياپ  هب  هک  ار  شتقو  ای  دنتـشادن و  ار  شلاـح  اـما  دندیـشک 

يا هناـخاشامت  رد  يرگیزاـب  هک  یـشاب  هتـشادن  ار  نیا  هضرع  یتـح  هاـگداد ، رد  تقونآ  يروخب و  ینزب و  لوـصا ، تباـب  ار  يرمع 
.یشاب

؟ تسا هدش  ینعم  یب  ردقنیا  زیچ  همه  یتسارب  ایآ 

ایآ درک و  مالعا  يّرـس  ار  همکاحم  دش  یم  يدمآ ، یمن  مه  وت  رگا  هک ، دـمآرد  راشرـس  مدوب ، سلجم  یچاشامت  اهنت  هک  لّوا  زور 
ار يرما  یشاب  هداد  تداهش  یتساوخ  یم  مه  زاب  ایآ  یتفر ؟ یم  ارچ  سپ  هک  مدز  تفوکرـس  دوخ  هب  اهراب  نم  دوبن ؟ رتهب  یتسار  هب 
رب یبش  .مدوب  يرکفنـشور  لـفاحم  زا  یکی  رد  همکاـحم ، زا  سپ  يدـنچ  شندوب ؟ دـهاش  زا  یتح  دـندرک  یم  تشحو  نارگید  هک 

دوخ يوربآ  ارچ  یکلم  هک  دمآرد  دوب  يا  هدوت  تشاد و  روشرپ  يرـس  یناوج  رد  يراگزور  هک  راّضح  زا  یکی  .یپگ  ینان و  همقل 
؟ درب ار 

موـهفم يداـع ، مدرم  يارب  هک  دـناد  یمن  رگم  دراد ؟ یمنرب  هدوـت  بزح  رـس  زا  تسد  زوـنه  ارچ  تفگ : درک ؟ هـچ  رگم  مدیـسرپ :
؟ دنتسه فدارتم  هدوت  بزح  بالقنا و 

نعل و ًالـصا  دراد و  یمنرب  تسد  یکلم  زا  زونه  هک  تسا  هدوـت  بزح  نیا  اـضقزا  .یقـشع  لّوا  رد  زوـنه  وـت  سپ  حیحـص ! متفگ :
دیرب ار  مفرح  ...درک  صخشم  ار  وا  یسایس  ّتیلاّعف  ینهذ و  طیارـش  و  تخاس ! یتّیـصخش  نینچ  یکلم  زا  هکدوب  هدوت  بزح  نیرفن 

ًالوا متفگ : تسا ؟ هدوت  بزح  اب  باسح  هیوست  تقو  هچ  ـالاح  ًالـصا  دوش ؟ رـشتنم  شتاعفادـم  هک  داد  تیاـضر  ارچ  سپ  تفگ : و 
.رگید تسا  تموکح  ًایناث  تسا و  هدش  يراکتسد  نتم ،

مه زاب  یکلم ، تاعفادـم  راشتنا  رد  رگا  تسیندـب  دـنک ، یم  نهآ  بوذ  زاگ و  هلماعم  اهـسور  اب  دراد  نوچ  هک  هدرک  ناـمگ  دـیاش 
تعامج ییایند  هکنیا  ات  دنزب  ناریا  هدوت  بزح  هب  یبوچ 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


377 ص :

(1) !... يوروش تارضح  طیلب  ریز  هتفر  ناریا  تموکح  هک  دننکن  نامگ 

؟ تسا یسایس  ینیبزیت  نیا ، دینک  یمن  رکف  س :

، دوبن میژر  يوس  زا  يدـنفرت  یکلم  تایعافد  راشتنا  دوب و  اه  یئاکیرمآ  لماک  تقفاوم  اب  اـهیوروش  اـب  هاـش  هلماـعم  نم  دـید  هب  ج :
بزح اب  هزرابم  نامرهق  ار  دوخ  داد و  شحف  هدوت  بزح  هب  شدوخ ، زا  عافد  يارب  یکلم  هک  ارچ  .دندرک  رـشتنم  ار  نیا  نیمه  يارب 

.تسا هدرک  دادملق  هدوت 

رغصا یلع  راشرس و  نیسحریم  دمحا ، لآ  لالج  دندوب : رفن   3 یکلم ، ناراکمه  نیرخآ  اهنت  دنتسویپ  باعشنا  هب  هک  يدارفا  نایم  زا 
روضح رخآ  یهدن ! باذع  تدوخ  هب  تسا  رتهب  هک  تسا  هتفگ  لالج  هب  هداز  هربخ  ًادـعب  .تسین  سکچیه  .نیمه  طقف  هداز ، هربخ 

تایعافد هرابرد  ناـیزوتاک  نویاـمه  دـینیبب  ـالاح  دـیآ ؟ یمرب  وت  نم و  تسد  زا  يراـک  هچ  دراد و  يا  هدـیاف  هچ  تاـسلج ، نیا  رد 
: دیوگ یم  هچ  یکلم 

فیرحت و دربتـسد و  اـب  هّتبلا  ناریا و  جراـخ  رد  یمومع )؟ راـکفا  مادـک   ) یمومع راـکفا  راـشف  لـیلد  هب  وا  تاـّیعافد  زا  يا  هراـپ  ...
بّجعتم ار  یکلم  نارادتـسود  زا  يا  هدـع  تفای و  راشتنا  ناهیک ، تاعالطا و  هاوخ  تلود  ياه  همانزور  رد  ّتینما ، نامزاس  روسناس 
تیناّقح هدوت و  بزح  رد  دوخ  قباوس  هرابرد  لیـصفت  نآ  اب  یکلم  هاش ، یماـظن  همکحم  رد  اـسفناو ، راـگزور  نآ  رد  ارچ  هک  درک 

رد ار  یکلم  هک  دمحا  لآ  لالج  دادشیپ و  ریما  طسوت  نایزوتاک )  ) هدنراگن هلمجزا ، دـیوگ : یم  نخـس  نآ  يربهر  هب  تبـسن  دوخ 
(2) ...مدرک داقتنا  دروم  نیا  رد  وا  زا  مداتسرف و  ماغیپ  یکلم  يارب  دندرک  یم  تاقالم  نادنز 

نیا هب  یکلم  خـساپ  هصـالخ  دـندرک ) داـقتنا  وا  هب  مه  شنازاـس  تب  هـک  هدروآ  ـالاب  حاـضتفا  ردـقچ  شتاـّیعافد  رد  یکلم  دـینیبب  )
ترفن اجنآ  ات  یکلم  عافد  مدرک ، یم  در  ار  ناتـسداد  تساوخرفیک  نتم  دوخ ، زا  عاـفد  رد  دـیاب  راـچان  نم  هک  دوب  نیا  تاـضارتعا 

.دندرکن رشتنم  ار  شتاّیعافد  مه  نیمه  يارب  دنا و  هدرک  ضارتعا  وا  هب  مه  وا  ناتسود  نیرت  کیدزن  یتح  هک  دوب  روآ 

نیا پاچ  هب  مادـقا  هک  نامز  نآ  ناهیک  تاعالّطا و  ياه  همانزور  رد  ار  یکلم  هب  طوبرم  بلاـطم  امـش  رگا  دوب  دـهاوخ  اـجب  یلیخ 
روسناس نودب  لماک  نتم  هلمج  زا  شردارب و  یناگیاب  هک  دمحا  لآ  سمـش  لالج ، ردارب  قیرط  زا  ای  هدرک و  ادیپ  دـنا  هدرک  هّیعافد 

ار نآ  هتشاد ، ار  یکلم  عافد 

صص 405 407. نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 1
ص 158. همدقم ، یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 2
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.دینک رشتنم  ار  همه  هتفای و 

يارب یلّـصفم  همان  دوشب  ینادـنز  یکلم  هکنآ  زا  شیپ  نیدرورف 1344 ، رد  هک  تسا  نیا  هتفگ ، مه  ًـالبق  هک  روطناـمه  رگید  هـتکن 
هن قّدصم  رتکد  زا  يزیچ  نینچ  و  تسا ! هدادن  باوج  همان  نیا  هب  هملک  کی  یتح  قّدصم  رتکد  هکنیا  بلاج  هتشون و  قّدصم  رتکد 

میرم وناـب  یتـح  داد ، یم  باوـج  دـش  یم  هتـشون  وا  هـب  هـک  يا  هماـن  ره  هـب  وا  هـک  ارچ  تـسا ، نـکممریغ  هـکلب  تـسا ، دـیعب  اـهنت 
هب قّدصم  تشون و  قّدصم  يارب  يا  همان  دوب ، دابآدمحا  رد  رتکد  هک  ینامز  رد  قّدصم ، نیسحمالغ  رتکد  هلیـسو  هب  نایئامرفنامرف 

باوج یکلم  همان  هب  هکنیا  ّتلع  نم  رظن  هب  اما  .دوب  هدرک  رکـشت  وا  يدردـمه  راـهظا  زا  داد و  خـساپ  قیرط  ناـمه  زا  مه  هماـن  نیا 
هناوتـشپ نودب  یلاخوت و  اهفرح ي  هک  یکلم  یحول  هداس  زا  همان و  بلاطم  زا  هدرک و  فیرعت  ملع  زا  یکلم  دـید  هک  دوب  نیا  دادـن 

.تسا هتفرگ  شا  هدنخ  هدرک ، رواب  ار  هاش 

.دش تسرد  دش ، ملع  نماد  هب  تسد  هکنآ  زا  دعب  دندرک و  عطق  ار  شقوقح  ندش  ینادنز  زا  دعب  هکنیا  لثم  س :

میدـید درک ، یم  کمک  دوخ » يراوگرزب   » ًالثم هناشن  هب  ًادـعب  داد  یم  یلامـشوگ  هک  یناسک  هب  هاش  .تسا  یئزج  لئاسم  اـهنیا  ج :
نیب فالتخا  .داتـسرف  یم  اذـغ  امیپاوه  اب  شیارب  هاش  درک ، دـیعبت  نادـهاز  هب  ار  وا  يدـهاز  هک  ینارود  رد  درک ؟ هچ  ییاـقب  اـب  هک 

شزرا رابتعا و  يرارف  هاش  يارب  درک  یم  روصت  اتدوک  نامرهق  ار  دوخ  هک  يدهاز  .دش  عورـش  فاکـش  نیمه  زا  مه  هاش  يدهاز و 
ار دوخ  وا  .دوبن  رـضاح  مه  يدـهاز  دـنک و  شنرک  وا  ربارب  رد  یمیکح  دـعاس و  دـننام  مه  يدـهاز  تساوخ  یم  هاـش  .دوـبن  لـئاق 

یم ارآ  مزر  زا  رتالاب  ار  شدوخ  دوب و  ارآ  مزر  دـشرا  ناخاضر ، نارود  رد  يدـهاز  .تسناد  یم  قدـصم  رتکد  اـب  هزراـبم  ناـمرهق 
.تسناد

.دراد یتاراشا  يدهاز  دیعبت  هب  دوخ  تارطاخ  رد  هداز  لامج  .درک  دیعبت  سیئوس  هب  ار  يدهاز  هاش  مه  دعب  س :

نیرخآ ات  دوب ، ایـس  نامزاس  لماع  ًاملـسم  هک  يدهاز  رـسپ  یلو  .درک  شراک  یب  مه  دعب  راّیـس و  ریبک  ریفـس  ناونع  هب  زاغآ  رد  ج :
ياهاوعد نیا  بیترت ، نیا  هب  .دنام  یقاب  مهم  ياه  تسپ  رد  فرـشا ، اب  یتح  هاش و  هداوناخ  اب  شا  هدـننز  رایـسب  راتفر  مغریلع  زور ،

اکیرمآ و .دنک  ار  شکلک  هرخالاب  هاش  یلو  دوب  اهیئاکیرمآ  اه و  یسیلگنا  لماک  تیامح  دروم  يدهاز  .دینیب  یم  زاب  امـش  ار  نیئاپ 
ار یتمارغ  سیلگنا  تفن  تکرـش  هب  .دش  میلـست  مویـسرسنک  دادرارق  هب  دادن ؟ ماجنا  ناشیارب  يدهاز  هک  دنتـساوخ  یم  هچ  سیلگنا 

.درک ار  اهراک  نیا  همه  ...و  تخادرپ  درک  یم  بلط  هک 
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.درک ماع  لتق  هک  مه  ار  دادرارق  نیفلاخم  س :

ار وا  تسناوت  یمن  .دـنکب  لمحت  ار  يدـهاز  تسناوتن  هاش  مه  زاب  یلو  دنتـساوخ ؟ یم  يراـک  هچ  زاـب  .درک  مه  ار  شماـع  لـتق  ج :
یهار هاش  هلـصافالب  دوشب ، تسرد  هاش  لباقم  رد  یتیـصخش  اکیرمآ  ینابیتشپ  اب  دمآ  ات  .دمآ  ینیما  .سیئوس  هب  شداتـسرف  دـشکب ،

نیا رد  هشیمه  اـه  ینیئاـپ  تسد  ياـهاوعد  نیا  ینعی  .داد  وا  هب  ار  ینیما  يراـنکرب  هزاـجا  مـه  اـکیرمآ  داد و  دّـهعت  دـش و  اـکیرمآ 
.تسا ناریا  ریظن  ییاهروشک  رد  تابث  لماع  نیرتمهم  تنطلـس ، مسیلایرپما ، يارب  .تسا  هدوب  هدنرب  هاش  مه  هشیمه  هدوب و  هاگتـسد 

همه اب  ار  تنطلـس  مسیلایرپما  هک  میدـهاش  رگید  ياهاج  ندرا و  رد  ، سراف جـیلخ  ياـه  نیـشن  خیـش  ناتـسبرع ، رد  مه  ـالاح  نیمه 
.دراد یم  هاگن  شیاهگنن ،

نویامه یتح  یعون  هب  هک  يدنس  مناوخب  ناتیارب  تسا ، رابرد  زا  یکلم  نتفرگ  لوپ  دروم  هک  ار  رگید  دنـس  کی  دیهدب  هزاجا  الاح 
: دسیون یم  دریذپ و  یم  ار  نآ  مه  نایزوتاک 

دوخ هّیلوتلا  بیان  .دراد  ّتیعقاو  يزیچ  نینچ  هک  تفگ  دیاب  (ع ) هموصعم ترضح  هیلوتلا  بیان  زا  یلام  کمک  لوبق  دروم  رد  اما  ... 
رد نآ  بیوصت  اـب  درک و  حرطم  يزکرم  هتیمک  رد  زین  ار  داهنـشیپ  نیا  یکلم  دوـب و  هداد  ار  موـس  بزح  هب  یلاـم  کـمک  داهنـشیپ 

(1) ...دش هتفریذپ  روبزم  کمک  طرش ، دیق و  نودب  مهنآ  هتیمک 

یم تأرج  هّیلوتلا  بیان  رگم  تسا و  هاش  بیان  هک  تسا  مولعم  تسیک ؟ ماـن  هّیلوتلا ، بیاـن  هک : دیـسرپ  ناـیزوتاک  نویاـمه  زا  دـیاب 
؟! دهدب یلام  کمک  تسینومک »  » هب مهتم  هورگ  کی  هب  مه  نآ  هاش ، هزاجا  نودب  درک 

کی هب  کمک  یلو  هدوب ، یبهذـم  تئیه  هک  میتفگ  یم  داد  یم  لوپ  یبهذـم  تئیه  کی  هب  ًالثم  شداقتعا ، ساسارب  رگا  ـالاح  س :
.دیآ یمن  رد  روج  لقع  اب  هتشاد  یتسیسکرام  یتسیلایسوس و  رّکفت  هک  ینایرج 

دـیق و رابرد  زا  لوپ  نتفرگ  يارب  یکلم  هک  دـناد  یم  اجک  زا  نایزوتاک  بانج  دـشاب ، هتفریذـپ  طرـش  دـیق و  نودـب  مه  نآ  هزات  ج :
هاش ینعی  دـنا ! هداد  ربخ  وا  هب  ناتـسلگنا  ( 6، يآ ، ما  ) رد شناتـسود  زین  ار  بلطم  نیا  میئوـگب  هکنیا  رگم  تسا ؟ هتفریذـپن  ار  یطرش 

! دهدب لوپ  طرش  دیق و  نودب  هدوب ، قّدصم  رادفرط  همه  نآ  شدوخ  لوق  هب  هک  یسک  هب  دیایب و 

ص 112. نامه ، - 1
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! درک پاچ  نآ  اب  هرامش  ناوتب 25  هک  هدوب  يرادقم  زا  شیب  ًامتح  هدوب ؟ ردقچ  شمقر  س :

، ون کیـش و  یجراخ  لیبموتا  هد  لوپ  ًـالثم  .دوب  یتورث  ناـمز  نآ  رد  ناـموت  رازه  هاـجنپ  هدوب ، ناـموت  رازه  هاـجنپ  رتشیب  یلیخ ، ج :
دهاش همانزور  هرامـش  ره  هک  میدـناوخ  ییاقب  دوخ  ياه  هتفگ  رد  .دوب  ناـموت  رازه  جـنپ  ون ، یجراـخ  لـیبموتا  ناـمز  نآ  رد  نوچ 

.میناد یمن  ار  شا  هیقب  .تسا  هتفرگ  هک  هدوب  یغلابم  زا  یکی  هزات  نیا  .تشاد  هنیزه  ناموت  دصناپ  دودح 

لیلجت یتسیلایسوس  تموکح  کی  ناونع  هب  لیئارـسا  زا  دنتفر و  لیئارـسا  هب  اهنیا  هک  نیا  زا  دعب  هک  نیا  نآ  تسه و  مه  یثحب  س :
.داد یم  ار  ناش  هیرشن  جراخم  تّدم  کی  مه  لیئارسا  دندرک 

ناـشکتمحز و بزح  هراـبرد  ناـهرب ، هللادـبع  مه  ناـیزوتاک و  نویاـمه  مه  هک  تسا  بلاـج  هتکن  نیا  میارب  اـما  مناد ، یمن  نم  ج :
وربور رفن  ود  ضارتعا  اب  هک  یتقو  مینیب  یم  اما  دـنا  هدرک  اهدـیجمت  فیرعت و  نآ ، یتدـیقع  یتالیکـشت و  ماکحتـسا  مّوس و  يورین 

.دندوب يزاجح  یجنخ و  رفن  ود  نیا  .دشاپ  یم  مه  زا  اهنآ  تالیکشت  دنوش ، یم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  نایزوتاک  نویامه 

یمامت رطاخب  دـیاب  ادـتبا  رد  دـنتفگ ، یم  اهنآ  .دوبن  راکهدـب  اهفرح  نیا  هب  ناشـشوگ  يزاـجح ، صوصخب  يزاـجح ، یجنخ و  اـما 
.میوشب بزح  اب  يراکمه  همادا  هب  رـضاح  ام  ات  دینک  جارخا  بزح  زا  دیـسانشب و  نئاخ  ار  وا  يا  هیمالعا  رودـص  اب  یکلم ، تاماهتا 

.دیشک تنوشخ  مداصت و  هب  رظن  فالتخا  زا  راک  هک  دش  نیا  هجیتن 

تاشقانم هنوگنیا  يارب  تخس ، طیارش  نآ  رد  دندوبن  رضاح  هک  مّوس ، يورین  ناریا ، ّتلم  ناشکتمحز  بزح  ياضعا  زا  يدایز  هدع 
هب ار  یسایس  هزرابم  نیا  ياطع  دندش و  درسلد  هتسخ و  دنزادنیب ، مّلسم  تفم و  ار  دوخ  دننک و  تکرـش  یفخم  تاسلج  رد  هدوهیب ،

.دندیشخب يزاجح  یجنخ و  ياقل 

لوا ياههام  رد  صوصخب  هک  موس ، يورین  ناریا ، ّتلم  ناشکتمحز  بزح  لّکشتم  گرزب و  نامزاس  هام ، دنچ  فرظ  بیترت  نیا  هب 
مه زا  دنتـسیاب ، نایچاتدوک  ربارب  رد  یتحار  هب  دنتـسناوت  یم  دوب و  هدزتشحو  فیعـض و  زونه  اتدوک  میژر  هک  یتقو  اتدوک ، زا  سپ 

.دیشاپ

زا یکچوک  هورگ  کی  طقف  دـنتفر و  دوخ  راـک  یپ  دوب ، رفن  ناشدادـعت 12  ایوگ  هک  رگید  نت  دـنچ  یهارمه  هب  يزاجح  یجنخ و 
نشور ار  لفحم  نآ  غارچ  دایز ، تمحز  اب  هدبز ، نیلاّعف 
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(1) ...دنتشادهگن

.دنام یقاب  يرفن  تسیب  هد  کچوک  هدع  کی  طقف  لکشتم ! بزح  نآ  موس ! يورین  گرزب »  » بزح نآ  مامت  زا  ینعی 

نیا رد  دنتـسناوت  یم  دـح  هچ  ات  دنتـشاد و  یباسح  تسرد و  داقتعا  دـح  هچ  اـت  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  ارجاـم  نیا  و 
هک ینکشرمک  ياه  هبرض  مغریلع  ناریا  هدوت  بزح  یلو  .دنتفر  دندرک و  رارف  همه  هک  میدید  .دننامب  دننکب و  یگداتسیا  تانایرج 
اب داتسیا و  دوخ  ياپرس  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هلـصافالب  رابره  دروخ ، نمهب 1327  رد  رگید  راب  هامرذآ 1325 و  زا  سپ  راب  کی 

شتارطاخ رد  وا  هک  تسا  يرظنراهظا  یکلم ، لـیلخ  هراـبرد  بلاـج  رایـسب  بلطم  .داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  شیپ  زا  شیب  تعرس 
زا دوخ  يوروشدـض  يا و  هدوتدـض  تسایـس  هرابرد  دـناسرب  نایاپ  هب  تسا  هتـسناوتن  درک و  زاـغآ  شتـشذگرد  زا  شیپ  یمک  هک 

.درک یبایزرا  يا » همان  تمادن   » ناونع هب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هتشون  ات 1344   1330

: میناوخ یم  نینچ  یکلم  لیلخ  تارطاخ  هحفص 304  رد 

تاهابتـشا دنـشاب ! دـنهاوخ  یم  هک  ره  هدوت  بزح  ناربهر  مهدـب : ار  حیـضوت  نیا  مناد  یم  يرورـض  قباوس  تبـسانم  هب  اج  نیا  رد 
ینیلاتـساریغ ناهج ، بازحا  ریاس  دننام  دهاوخ  یم  بزح  یمـسر  نایرج  یتح  دننکن ، ای  دننک  ناربج  دـنهاوخ  یم  ار  دوخ  هتـشذگ 

نیا مناد و  یم  هدـمآزاب  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  عیـسو ، یخیراـت  ياـمنرود  کـی  رد  نم  لاـح  ره  رد  دـنکن ، اـی  دـنکب  ارجا  ار  ندرک 
.مسیون یم  يا  هدوت  تضهن  نامیا  اب  زرابم  یمیمص و  تسود  ناونع  هب  ار  روطس 

هدوت تضهن  ندوب و  نمؤم  اب  یفانم  عیسو ، یخیرات  يامنرود  رد  ار  ناریا  یتسیلایـسوس  تضهن  ناریا و  یلم  تضهن  هب  ندوب  نمؤم 
.مناد یمن  يا 

رتکیدزن یخیرات  يامنرود  ای  و  تدـحو »  » لکـش رد  رترود  یخیرات  يامنرود  کی  رد  ار  ندوبن  یفانم  نیا  هک  دـیراتخم  دوخ  امش 
.دینک روصت  لمع » تدحو   » لکش رد 

رد یمیمصت  ره  هدوت  بزح  یمسر  ناربهر  اریز  تسین ، هفرط  کی  یلک  هب  میمصت  ای  تواضق  نیا  منک ، یم  تواضق  نینچ  نم  رگا 
هب ارم  ناردارب  هک  یهاـچ  نآ  رد  رگید  هک  مناد  یم  لـمع  رد  نم  دنـشاب ، هدرکن  نآ  هب  یهجوت  ًالـصا  اـی  دنـشاب و  هتفرگ  دروم  نیا 

.متسین دندوب  هتخادنا  نآ  رد  دوخ  لایخ 

ص 113. نامه ، - 1
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.درادـن دوجو  رگید  دـندوب  هدرب  الاب  اضعا ) دارفا و   ) رگید يوس  زا  يا  هدوت  تضهن  یئوس و  زا  نم  ياـقفر  نم و  ناـیم  هک  يراوید 
زورما هک  ار  هدیـسرون  ناناوج  لاـسنهک و  ناتـسود  نم  اـما  دوشب ، دوش  یم  یتواـضق  ره  نم  هراـبرد  .تسا  هتخیرورف  اـهراوید  نیا 

...منک یم  یقلت  هتفایزاب  ناردارب  ای  هتشگمگ و  ياه  فسوی  دننام  دننک  یمن  هجوت  اهراوید  هب  رگید 

مناوت یم  رطاخ  ياه  یگدرزآ  ندرک  شومارف  اب  کنیا  تسا و  هدرک  رثا  یب  نم  مشچ  رد  ار  صخـشم  ياه  شجنر  مایا ، تشذـگ 
تواضق .درک  یقلت  درادن ، داقتعا  رگید  تضهن  نآ  هب  هک  يا  هدننکداقتنا  ناونع  هب  دـیابن  دروم  نیارد  ارم  ياه  تواضق  هک  میوگب 

ندرک گرزب  ظاـحل  زا  ًاـعبط  هن  تسا و  لوئـسم  ناربـهر  هب  تبـسن  هتـشذگ و  هب  شنزرـس  ظاـحل  زا  هن  دروـم  نیا  رد  نم  يداـقتنا 
اه عوضوم  زا  يرایـسب  .مناد  یم  يرورـض  هدنیآ  هار  میـسرت  يارب  ار  هتـشذگ  ندش  نشور  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  هکلب  اه ، فاکش 
هار ذاختا  يارب  يدـیدرت  چـیه  نودـب  ار  ام  هتـشذگ ، هعلاـطم  .تسا  حرطم  يرگید  لکـش  هب  دـشابن  حرطم  لکـش  نآ  هب  زورما  رگا 

.درک دهاوخ  کمک  هدنیآ  رد  حیحص 

مدرک یم  هیصوت  دوخ  زرابم  ياقفر  لاعف و  ناتسود  هب  هراومه  نم  .دوشن  هتسب  یلک  هب  اه  هار  هک  مدیشوک  نم  مه  هتـشذگ  رد  هتبلا 
هب یعامتجا و  هقبط  کی  هب  اهنآ  ام و  هک  دـنربن  داـی  زا  زگره  دـننکن و  یقلت  فلاـخم  يودرا  زا  ینانمـشد  ار  يا  هدوت  نازراـبم  هک 

.میراد قلعت  هاگودرا  کی 

.تسا هدرک  قرف  یلیخ  عاضوا  زورما  اما  دوب ، نامدوخ  فوفص  هب  نانآ  بلج  اهنآ و  ندرک  نشور  اب  زور  نآ  رد 

هک مدرک  یمن  روـصت  زگره  اـما  مدرک ، یم  ینیب  شیپ  هتـسویپ  ار  یتـالوحت  یخیراـت  ياـمنرود  رد  نـم  زین  اـهزور  نآ  رد  دـنچره 
.دوش موکحم  تدش  نیا  اب  يدوز و  نیا  هب  مسینیلاتسا 

شیپ هدوت  بزح  ام و  نایم  هک  يا  هزرابم  رد  ایآ  هک  دـش  حرطم  هلئـسم  نیا  کیدزن  ياقفر  ناتـسود و  زا  يا  هدـع  اـب  شیپ  يدـنچ 
؟ هن ای  میدوب  یتاهابتشا  راچد  دمآ 

بزح ناربهر  هب  تبـسن  دروم  نیا  رد  یتبثم  طاقن  ياراد  ام  دـنچ  ره  دوب : رارق  نیا  زا  مرظن  مدوب و  نم  دوخ  ثحب  نیا  هدـننک  حرط 
دـقح و یب  ار  ایاضق  منک و  یم  هاگن  هتـشذگ  هب  نم  هک  زورما  کلاذـعم  .دـندرک  لـیمحت  اـم  هب  ار  عضو  نیا  اـهنآ  هک  میتسه  هدوت 

بزح ور  هلابند  يربهر  هرابرد  مه  يوروش و  میژر  هرابرد  مه  اـم ، شاـک  هک  منک  یم  وزرآ  منارذـگ  یم  رظندـم  زا  هنیک  دـسح و 
.میدرب یم  راک  هب  يرتشیب  ینیب  عقاو  ندوب و  ینیع  هدوت ،

.دوب يوالسگوی  جراخ  لاثم  مدز ، لخاد  زا  جراخ و  زا  یلاثم  دوخ  رظن  يارب  نم 
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هب طوبرم  نم  لاثم  .دـنداد  ناـشن  يوروش  میژر  هب  تبـسن  دوخ  زا  يرتشیب  يدرـسنوخ  هلـصوح و  ربص و  زاـغآ  رد  صوصخب  اـهنآ 
لامتحا هب  هک  ناراکتنایخ  زا  يا  هدـع  .دـنهد  رارق  یّلم  ههبج  ربارب  رد  دنتـساوخ  یم  یهاوخن  یهاوخ  ار  اـم  هکدوب  یهاـتوک  نارود 

ربارب رد  دنتساوخ  یم  یهاوخن  یهاوخ  ار  ام  اهتدم  يا  هدوت  لماوع  تازاوم  هب  دنتشاد ، طابترا  هدوت  بزح  يربهر  هاگتـسد  اب  يوق ،
.دوب هنانیب  عقاو  رایسب  رایسب  یّلم  ههبج  اب  نارود  نیا  رد  ام  راتفر  اما  دنهد ، رارق  یّلم  ههبج 

هب تبسن  مه  نآ و  يربهر  ناریا و  هدوت  بزح  هب  تبسن  مه  شا  يریگ  عضوم  رد  هابتشا  هب  فارتعا  زا  ییاه  هناشن  هک  هتشون  نیا  رد 
زا لوپ  نتفرگ  یپ  رد  هک  یجنخ  رتکد  دـننام  یناسک  هب  ار  غورد  ماهتا  نامه  زاب  نایاپ  رد  هنافـسأتم  دوش ، یم  هدـید  يوروش  داحتا 

تـشادن ناریا  هدوت  بزح  اب  طابترا  نیرتکچوک  اهنت  هن  یجنخ  رتکد  .دـهد  یم  تبـسن  دـندیرب  وا  زا  وا  رگید  ياه  فعـض  رابرد و 
نیرخآ هرابرد  لد  هت  زا  نم  .درک  یم  ینمـشد  ام  اب  یکلم  لیلخ  زا  هدش  هتخومآ  يزوت  هنیک  نامه  اب  شرمع  هظحل  نیرخآ  ات  هکلب 
هدنسب يوالسگوی  يرابدرب  هنومن  نامه  هب  تشون و  یمن  ار  هلمج  نیا  یکلم  هک  متشاد  وزرآ  مروخ و  یم  فسأت  الاب  هتـشون  هلمج 

ياـهورین سیئر  ناتـسداد  رگـشلرس  هئطوت  هتـشون  ناـیزوتاک  هک  روط  نآ  ار ، يزاـجح  یجنخ و  تفلاـخم  ناـیرج  یکلم  .درک  یم 
: تسناد یم  یتینما 

نآ رد  میژر  یتینما  ياهورین  سیئر  ناتسداد ، داهرف  رگشلرس  تامادقا  زا  یشان  باعـشنا ، هلأسم  مامت  هک  دوب  دقتعم  ًاصخـش  یکلم 
درک یم  لقن  ار  ناتسداد  داهرف  زا  هدش  رـشتنم  هینایب  وا  .دزاس  یهت  نورد  زا  ار  موس  يورین  هلیـسو  نیدب  تسا  هتـساوخ  دوب و  نامز 

(1) .دوب هدرک  ناعذا  يا  هئطوت  نانچ  هب  مان  رکذ  نودب  هک 

تاـعاس نیرخآ  ناراـی  زا  مادـکچیه  زا  نونکاـت  نم  ًـالوا  هک  تسا  نیا  دـش  روآداـی  دـیاب  هتـشون  نیا  دروـم  رد  هک  يرگید  بلطم 
اه هیـصوت  نیا  هب  اـهنت  هن  یکلم  لـیلخ  نادرگاـش  رگید  نآ  رب  نوزفا  ما و  هدـناوخن  وگ  تفگ و  نیا  هراـبرد  يزیچ  یکلم  یگدـنز 

نیرت هنالیذر  نیرت و  تشز  هب  درک  یمن  يزاس » غورد   » هک ناشدشرم  دارم و  هویـش  فالخرب  یتح  سکعرب  هکلب  دـندرکن  یهجوت 
نیا سانشرس  ياه  هنومن  ناهرب  هللادبع  نایزوتاک و  نویامه  .دنا  هدش  لسوتم  اه  يزاس  غورد 

هب تسد  دراوم  بلغا  رد  هک  یسانشناور ، ًافرـص  لئاسم  هتـشادن و  عالطا  يا  هئطوت  چیه  زا  یجنخ  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  هتبلا  - 1
(. صص 382383 ناریا ، رد  تردق  دربن  قّدصم و   ) .دنا هتشاد  یعطاق  شقن  رما  نیا  رد  هدوب ، وا  نابیرگ 
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زا يرثا  ما  هدـناوخ  وا  زا  هک  یئاه  هتـشون  رد  نم  هک  تسا  دـمحا  لآ  لالج  اهنت  اهنت و  یکلم  لیلخ  نادرگاش  زا  دنتـسه  نادرگاـش 
.تسا هدوب  وا  صخش  یناسنا  ياهیگژیو  زا  یشان  مه  نیا  دایز  لامتحا  هب  ما ، هدیدن  اه  هویش  نینچ 

درکراک یـسایس و  ياههورگ  بزح و  شقن  نآ  .دـشاب و  راک  يریگ  هجیتن  دـیاش  هک  میـسر  یم  تبحـص  رخآ  شخب  هب  ـالاح  س :
.تساهنآ

.دننک یم  تسرد  هورگ  ای  بزح  کی  دوخ  ههجو  نامه  لیلد  هب  دنتسه ، یحرطم  تیصخش  ای  دنراد و  یتیعقوم  هک  یناسک  ًالومعم 
دـنروآ و یم  نیئاپ  هناگیب  رواشم  کی  حطـس  ات  ار  دوخ  تسایـس ، هنحـص  زا  ندـش  فذـح  اب  نیدلاءایـض ، دیـس  لـثم  مه  يدادـعت 

دنراد یم  هگن  ادابم  زور  يارب  ییاقب ، رفظم  لثم  مه  ار  یکی  .دـنوش  یم  ناش  يزرواشک  راـک  ناـشدوخ  لوق  هب  یگدـنز و  مرگرس 
.رخآ یلا  روطنیمه  دنا و  هدش  مامت  رگید  دنرادن و  یهاگیاج  هعماج ، رد  هک  یلاح  رد 

هدـنیآ تالامتحا  يارب  دـنوش و  یم  هدز  رانک  نادـیم  زا  صاخ ، نارود  رد  شقن  کی  ندرک  يزاـب  زا  سپ  ییاـقب ، رفظم  لاـثما  ج :
زا دـنهد  یم  يأر  وا  هب  هک  یناسک  دوش ، یم  حرطم  یناـشاک  هللا  تیآ  رـسپ  يروهمج  تساـیر  هلئـسم  یتقو  .دـنوش  یم  يرادـهگن 

.یناشاک دیرم  هن  دندوب و  ییاقب  رفظم  دیرم  هن  ناگدنهد ، يأر  نیا  .دنتسه  دوجوم  ماظن  نایضاران 

اهنت عیسو ، نیعم و  رشق  نآ  زا  .دندش  یم  دنم  هرهب  يا  هدرتسگ  لکش  هب  ماظن  نآ  درکلمع  زا  ینّیعم ، رشق  هاش ، تموکح  نارود  رد 
، یندـم راداـیرد  یتقو  .دـندنام  ناریا  رد  رـشق ، نیا  ناگتـسباو  رتشیب  .دـننک  رارف  ناریا  زا  دنتـسناوت  دـندوب  رت  هّلچ  قاـچ و  هک  اـهنآ 

نارود تاباختنا  رد  هتبلا  .دندوب  رـشق  نیمه  زا  دـنداد ، يأر  وا  هب  هک  یناسک  زا  یعیـسو  شخب  دـش ، يروهمج  تسایر  يادـیدناک 
زا یعیسو  شخب  .دنوش  ادیدناک  دنتسناوت  یمن  میژر  نافلاخم  رگید  نوچ  .دوب  يرگید  روط  اهورین ، عضو  يروهمج ، تسایر  ریخا 

نایـضاران زا  يرگید  ياههورگ  هورگ ، نیا  زا  ریغ  .دـندرکن  تکرـش  تاباختنا  رد  يداصتقا ، ياهراشف  زا  یتیاـضران  تلع  هب  مدرم 
تلع هب  عاضوا ، زا  یضاران  نارکفنـشور  زا  يرایـسب  دننام  دنراد ، راکـشآ  توافت  لّوا  هورگ  اب  دنتـسه و  مه  یفیرـش  ياهناسنا  هک 
ًالثم دنناد  یم  هکنیا  اب  دننکب  ادیپ  یتصرف  رگا  ای  دـنهد و  یمن  يأر  ای  هدـش ، داجیا  اهنآ ، يارب  ماظن  بناج  زا  هک  ییاه  تیدودـحم 
نداد ناشن  يارب  درادـن ، یـسناش  هکنیا  ای  درادـن و  یلوبق  دروم  تیـصخش  ًادـبا  یلـصا ، يادـیدناک  هرهچ و  یتاـباختنا  بیقر  نـالف 

.دنتسه مسیلایرپما  هریخذ  يورین  مه  تسایس  ناگدننادرگ  .دنهد  یم  يأر  وا  هب  دوخ  تفلاخم 
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رگید دـن و  هدـش ا  یـضاران  یـصاع و  مدرم  هک  تسا  یتقو  نآ  دـنک و  یم  هدافتـسا  ینارحب  هظحل  کی  رد  دارفا  نیا  زا  مسیلاـیرپما 
یتاغیلبت تاناکما  اب  ار  هریخذ  ياهورین  نیا  یطیارش ، نینچ  رد  مسیلایرپما ، .درادن  دوجو  دریگب ، تسد  هب  ار  مدرم  يربهر  هک  یسک 

، راک ویش ه  نیا  .تسا  مدرم  رظندروم  هک  یباذج  ياهراعـش  اب  مه  نآ  دروآ ؛ یم  نادیم  هب  ربهر  یجان و  ناونع  هب  عیـسو  هدرتسگ و 
لباق هدـش و  نیودـت  صخـشم و  يا  همانرب  دـناوتب  ات  دـشاب  دازآ  بزح  کی  هک  تسا  نآ  تسرد ، هویـش  .تسین  يا  هدوت  یمدرم و 

تیلاعف دازآ  تاناکما  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  عقاو  تروص  یتقو  مه  رما  نیا  و  دهد ، هئارا  نیودـت و  ار  هعماج  مدرم و  يارب  شریذـپ 
.دشاب هتشاد  دوجو  یسایس  بسانم 

؟ دنریگب اپ  دنتسناوتن  یـسایس  داهن  کی  ناونع  هب  ناریارد  بازحا  ارچ  هک  نیا  نآ  دش و  حرطم  مه  لاؤس  کی  اه  ثحب  نیا  رد  س :
.میا هتشاد  روشک  رد  ار  بازحا  لکش  هشیمه  ام  و  دوب ، یلاخ  اوتحم  زا  اما  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  رد  بزح  هچرگ 

.دش عورش  يروتاتکید  دریگب ، ياپ  دمآ  یبزح  ات  .دشن  تصرف  تقو  چیه  هک  تسا  نیا  شتلع  ج :

ندرک ادیپ  يارب  یفاک  تصرف  مادـکچیه  دـندش ، لیکـشت  هطورـشم  نارود  رد  ای  دـندمآ و  دوجو  هب  هطورـشم  زا  شیپ  هک  یبازحا 
تسایس هنحص  رد  دنتـسناوت  مدرم ، یتیاضران  دنمورین  جوم  هب  ءاکتا  اب  هک  يدوجو  اب  رطاخ و  نیمه  هب  دننتـشادن و  يا  هدوت  هاگیاپ 
.دوب هاتوک  رایسب  نانآ ، تیلاعف  نارود  اما  دنراداو ، يدودحم  ياه  ینیشن  بقع  هب  مه  ار  مکاح  دادبتسا  دننک و  مادنا  ضرع  زور 

.دوب لاس  هدفه  هدزناش ، یلو  س :

تـصرف هجو  چیه  هب  مدرم ، هدوت  نایم  رد  یـسایس  بزح  کی  ندش  راد  هشیر  نتفرگاپ و  يارب  لاس  هدفه  هدزناش ، اما  مناد ، یم  ج :
اب .دنتـسناد  یمن  بزح  هرابرد  يزیچ  ًالـصا  مدرم  .تسا  هدوب  هقباس  یب  بوچراهچ ، نیا  رد  یبزح  تیلاعف  ناریا ، رد  .تسین  یفاـک 

یخرب رد  هزات  دودحم و  رایسب  ياه  هرامش  رد  یگنس و  پاچ  اب  مهنآ  همان  بش  پاچ  لثم  دنتـشاد ، بازحا  هک  يدودحم  تاناکما 
! دسرب مدرم  تیرثکا  هب  نانآ  يادص  دوب  نکمم  هنوگچ  گرزب ، ياهرهش 

رد اما  .دـنا  هتفرگ  اپ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنراد و  هقباس  لاس  تسیود  اـت  هاـجنپ  دـص و  اـپورا ، هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  بازحا 
.تسا هتشادن  دوجو  یسایس  بازحا  دوجو  تیمها  دروم  رد  یتخانش  هنوگچیه  ناریا ،
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.دنتفر یم  نانآ  لابند  هب  ینارحب  هرود  کی  رد  یضاران  مدرم  هدوت  هک  دندوب  یلفاحم  اهنت ، بازحا ، حالطصا  هب  نیا ،

دنتشاد نانیمطا  اهنآ  هب  دندوب و  یمرتحم  نویناحور  هکنیا  ناونع  هب  مدرم  دنتشادن ، بزح  هک  یناهبهب  ياقآ  یئابطابط و  ياقآ  ًالصا 
.دنتفر ناشلابند  هب 

يزرابم دارفا  اهنت  .دـندوبن  هتـسباو  تشاذـگ ، نآ  يور  بزح  مان  ناوتب  هک  یناـمزاس  چـیه  هب  نم ، ردـپ  دـننام  يدارفا  رگید ، هنومن 
زا مادکچیه  .نارگید  نیملکتملا و  کلم  لیفارـساروص ، ای  .دننک  يزابناج  هزرابم و  مکاح  دادبتـسا  هیلع  ات  دندوب  هدامآ  هک  دـندوب 

.دنتشادن یسایس  بزح  اهنیا ،

ینعی نویلادـتعا  ًالثم  .یبرغ  ياـهروشک  بازحا  هباـشم  ییاـه  يراذـگمان  اـب  ، تشاد دوجو  هک  نویعاـمتجا  نویلادـتعا و  بزح  س :
.اه تسیلایسوس  ینعی  نویعامتجا  ناراک و  هظفاحم 

.دوب هاتوک  رایسب  نانآ  تایح  دندوب و  اه  ناتسرهش  زا  یخرب  نارهت و  رد  یکچوک  رایسب  ياههورگ  اهنیا  همه  ج :

.تشاد هقباس  لاس  هدزناپ  تشاد ، رارق  نآ  سأر  رد  هداز  یقت  هک  تارکومد  بزح  ای  نویعامتجا  اما  س :

؟ دنک بذج  تساوخ  یم  ار  یناسک  هچ  نارکفنشور ، زا  يدودحم  رامش  زج  هداز ، یقت  رخآ  ج :

.دندش بذج  یلغواومع  ردیح  لثم  يدارفا  یلو  س :

بزح يوگلا  رب  هک  دوب  ناریا  تسینومک  بزح  تشاد ، ماجـسنا  همانرب و  دوب و  بزح  ًاعقاو  تقو  نآ  رد  هک  یبزح  اهنت  دـینیبب ، ج :
زا نم  هک  میازفیب  مه  ار  نیا  .دنتـشادن  مه  اب  یکرتشم  هجو  هنوگ  چیه  هک  یلغواومع  هداز و  یقت  رخآ  .دوب  هدـش  لیکـشت  تلادـع 

.مرادن یعالطا  دشاب  هدرک  تکرش  هداز  یقت  بزح  رد  یلغواومع  ردیح  هکنیا 

؟ دننک یم  يراکمه  تاواسم  بزح  اب  دنیآ و  یم  روطچ  سپ  س :

ًالماک رـصانع  مینیب  یم  ام  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  کـیدزن  فدـه  کـی  يارب  یتقوم  شزاـس  یعون  اـهنیا  ماـمت  دـینیبب ، ج :
هب ناریا  رد  زا 1320  دـعب  هرود  رد  اهنت  نآ ، یعقاو  ياـنعم  هب  بزح  نم ، داـقتعا  هب  اـما  .دـنوش  یم  عمج  هورگ  کـی  رد  يداـضتم 

.دمآ دوجو 

؟ هچ نآ  زا  لبق  س :

! دوب ناخاضر  هرود  هک  نآ  زا  لبق  ج :

.يردنکسا ازریم  نامیلس  ای  یئابطابط  قداصدمحمدیس  .میتشاد  ار  تسیلایسوس  بزح  نآ  زا  لبق  س :
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.دنتشادن يا  هدوت  یمدرم و  هیاپ  اهنیا  زا  مادک  چیه  یلو  دندوب  تسیلایسوس  بزح  اهنیا  هلب ، ج :

؟ دنتشادن ارچ  س :

دوب یعـضو  رد  ناخاضر ، يروتاتکید  میکحت  زا  لبق  لاس  دـنچ  ینعی  نامز ، نآ  رد  ناریا  هعماج  .متفگ  لیـصفت  هب  ار  نآ  لـیلد  ج :
يورین هک  مدرم  اب  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  .دنتـشادن  مدرم  هدوت  اب  طابترا  يارب  ار  مزال  تاناکما  یفاک و  نامز  یـسایس ، ياه  هورگ  هک 

، دنتشادن بزح  زا  یتخانـش  مه  مدرم  هدوت  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  .دنریگب  سامت  دنتـسه ، یـسایس  بزح  کی  هدننک  نییعت  هدمع و 
دنناوت یمن  دـنرادن ، یـسایس  كرد  مدرم  یتـقو  .دنتـشادن  یـسایس  كرد  ینعی  .دنتـشادن  یگداـمآ  بازحا  رد  تکرـش  يارب  مدرم 

.دنهدب صیخشت  ار  هزرابم  لاکشا  یسایس و  لئاسم 

یم داقتنا  تسار  پچ و  دـنا و  یـضاران  يداصتقا  عاضوا  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  میدـهاش  اهرهـش  رد  دـینکب ! هاگن  زورما  نیمه  هب 
هاش نامز  يوزرآ  مدرم  زا  يا  هراپ  .دشاب  اهرهش  زا  رتهب  دیابن  ًالامتحا  اما  مرادن  ربخ  اهاتـسور  عضو  زا  .دنیوگ  یم  هاریبودب  دننک و 
زا یتیاضران  نایـصع و  طقف  نیا  تسین ! یـسایس  كرد  هک  نیا  .دنیوگ  یم  مه  دنلب  دنلب  هک  افخ  رد  هن  ار  بلطم  نیا  دننک و  یم  ار 

.دنک یمن  تسرد  یسایس  كرد  هک  نایصع  .تسا  دوجوم  عضو 

؛ ار تسینومک  بزح  میتشاد و  ار  تمه  بزح  تلادـع و  بزح  ام  هرود ، نیا  رد  هطورـشم ، زا  دـعب  نارود  هب  میدرگرب  هراـبود  س :
ار تلادـع  بزح  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  تمه  بزح  دـعب  هک  دـندوب  مه  زاقفق  ءاروام  زاقفق و  رد  یمّیق »  » زکارم اـهنیا  زا  لـبق  هتبلا 

بزح لیکـشت  هچخیرات  ینعی  تسا ، لاس  هدزناپ  هب  کیدزن  يزیچ  اهنیا  هلـصاف  .ار  تسینومک  بزح  مه  دـعب  دـنهد و  یم  لیکـشت 
.ناریا تسینومک  بزح  تلادع و 

، بزح نیا  هیلوا  فده  .دش  لیکشت  وکاب  رد  هّیسور ، نارگراک  تارکومد  لایسوس  بزح  هتیمک  میمصت  ساسارب  تلادع  بزح  ج :
.دندرک یم  راک  اجنآ  رد  هدرک و  ترجاهم  وکاب  هب  راک  يارب  ناریا  ناجیابرذآ  زا  هک  دوب  یناریا  نارگراک  نایم  رد  یسایس  تیلاعف 

ناونع هب  تلادـع  بزح  .دـندوب  نارگید  هداز و  فسوی  هداز ، قداص  فوا ، یجاح  هدازراّـفغ ، مارهب  بزح ، نیا  نیـسّسؤم  هلمج  زا 
ناـیم رد  راـک  زا  ادـج  تلادـع  بزح  .دـمآ  دوجو  هب  هیـسور  رد  هیروف  هاـم  بـالقنا  زا  سپ  هم 1917  هاـم  رد  مظنم  ناـمزاس  کـی 

زاقفق و رد  یقطانم  و  ناخارتسا )  ) ناخرت یجاح  رد  هژیو  هب  ناریا ، ناـجیابرذآ  رد  هناـیم  يایـسآ  رهـش  دـنچ  وکاـب و  رد  نارگراـک 
.تشاد يدودحم  رایسب  تیلاعف  ناریا 

ناریا و رد  پاچ و  يرذآ ، یـسراف و  نابز  هب  وکاب  رد  تلادـع » مچرپ   » ماـن هب  تلادـع  بزح  ناـگرا  هماـنزور  نئوژ 1917  هاـم  رد 
يا هقطنم  هتیمک  رد  تلادع  بزح  ناربهر  .دش  رشتنم  هیسور 
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.دندرک تکرش  زاقفق  رد  اهکیوشلب 

ياه نامزاس  دش و  ماغدا  کیوشلب »  » هیسور تارکومد  لایسوس  بزح  ياه  نامزاس  رد  يوروش ، رد  تلادع  بزح  لاس 1299 ، رد 
دـنام و یقاب  تلادـع  بزح  نامزاس  تشر  و  یلزنا ، نارهت ، زیربت ، رد  هژیو  هب  ناریا ، كاخ  رد  .دـمآ  دوجو  هب  تموگ »  » یتسینومک

ياه هتساوخ  .دنتشاد  تکرش  يرهـش  ناشکتمحز  رگید  نارو و  هشیپ  نارگراک ، نآ  رد  هک  دندروآ  دوجوب  ار  يروشک  دحاو  کی 
: زا دوب  ترابع  بزح  نیا  نیداینب 

.ناکلام گرزب  هاش و  تلود  سیلگنا و  مسیلایرپما  اب  هزرابم  . 1

.نیمز مک  نیمز و  یب  ناناقهد  نایم  تشک  لباق  ياهنیمز  میسقت  . 2

نالیگ ناجیابرذآ و  رد  تلادـع  بزح  ياه  ناـمزاس  ناریا ، رد  یّلم  شخب  یئاـهر  شبنج  لاـس 1299 ، تشهبیدرا  نیدرورف و  رد 
ردیح هاـمرهم 1299  رد  .داد  ماـن  رییغت  ناریا  تسینوـمک  بزح  هب  بزح  نیا  ناریا ، رد  تلادـع  بزح  هرگنک  نـیلوا  رد  .دـش  ینلع 
رارق دیدش  راشف  ریز  ناریا  تسینومک  بزح  ناخاضر ، ياتدوک  زا  سپ  .دش  هدیزگرب  ناریا  تسینومک  بزح  يربهر  هب  یلغواومع 
بزح رمع  متفگ  هک  روطنامه  سپ  .دش  یفخم  یلک  هب  لاس 1304  رد  دروایب و  يور  یفخم  همین  یگدنز  هب  دـش  روبجم  تفرگ و 

.دـش لیکـشت  یفخم  طیارـش  رد  یلک  هب  تسینومک  بزح  هرگنک  رد 1306  .دوب  لاـس   6 اهنت 5 ،  هکلب  دوبن ، لاـس  تسینومک 15 
.دیسر رفص  زرم  هب  لاس ، دنچ  تدمرد  مدرم  هدوت  اب  اه  تسینومک  هطبار  ناکما  ینعی 

.تسین مک  مه  لاس  هدزناپ  یتح  س :

اجک زا  ار  لاس  امش 15  مناد  یمن  .ناریا  رد  هن  زاقفق  رد  مه  نآ  .دمآ  دوجوب  رد 1296  تلادع  بزح  .دوبن  لاس  میوگ 15  یم  ج :
؟ دیا هدرک  ادیپ 

میوگ یم  هچ  ره  نم  .ناریا  نامز  نآ  دعاسمان  هزادنا  یب  طیارش  رد  مه  نآ  .دوب  لاس  ات 6  تسینومک 5  بزح  دازآ  تیلاعف  نارود 
! شودب دیئوگب  امش  تسا  رن 

، ناـشکتمحز بزح  و  هدوـت ، بزح  یّلم ، هدارا  .میتـشاد  هرود  نیا  رد  هک  یبازحا  ات 32 و  ياه 1320  لاس  هب  میـسر  یم  ـالاح  س :
بزح ًالـصا  امـش  لوق  هب  هک  مینک  یم  ثحب  ادج  ار  یّلم  ههبج  .یّلم  ههبج  هب  میئآ  یم  ات  .دـندوب  مه  ناریا  بزح  تلادـع و  بزح 

.تسناد یم  رفن  تسینومک و 53  بزح  تلادع و  بزح  تمه و  بزح  ثراو  ار  شدوخ  هدوت  بزح  بوخ ، .دوبن 

یلو دندوب ! هدرکن  ادیپ  يا  هدوت  هیاپ  تقو  چیه  هک  یکچوک  رایسب  ياههورگ  زا  ینعی  ج :
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اهنت هن  بزح ، نیرت  گرزب  هب  لاس  دنچ  ضرع  رد  بزح ، نیا  هک  دـش  بجوم  درک  هضرع  مدرم  هب  ناریا  هدوت  بزح  هک  يا  همانرب 
رد هک  يدارفا  مه ، زورما  .تشاد  دوجو  مدرم  هدوت  اـب  نتفرگ  ساـمت  ناـکما  نوچ  .دوش  لدـبم  هناـیمرواخ  ماـمت  رد  هکلب  ناریا  رد 
مان هدوت  بزح  زا  اهنت  اهنت و  دننک ، یم  تبحـص  هرود  نآ  بازحا  زا  یتقو  دـندوبن  کیرـش  ياه 1332-1320  لاس  ياه  يریگرد 

تـسناوت دـش  بکترم  شا  یـسایس  ياه  یباـیزرا  رد  هک  یگرزب  تاهابتـشا  مغر  هب  نارود ، نآ  رد  ناریا  رد  هدوت  بزح  .دـنرب  یم 
هب اتـسور  رهـش و  ناشکتمحز  رگید  نارکفنـشور و  نازرواشک و  نارگراک و  ینعی  مدرم ، یعقاو  هدوت  ناـیم  رد  یهجوت  لـباق  ذوفن 

: میراذگب نیب  هرذ  ریز  یمک  ار  اهنآ  کی  کی  تشونرس  تیهام و  تسین  دب  دیدرب ، مان  هک  يرگید  بازحا  هرابرد  .دروآ  تسد 

بعـشنم هورگ  ناریا و  بزح  ناشکتمحز ، بزح  تلادع ، بزح  هنطلـسلا ، ماوق  تارکومد  بزح  نیّدلاءایـضدّیس ، یلم  هدارا  بزح 
بزح رهورف ،) شویراد  روپکشزپ و  نسحم   ) تسیناریا ناپ  بزح  یکلم ، لیلخ  ياه  تسیلایـسوس  هعماج  ّتلم ، بزح  نآ ، زا  هدش 

(، يرو هشیپ  ) ناجیابرذآ تارکومد  هقرف  حتاف ،) یفطـصم  ) تسیلایـسوس بزح  هداز ،) یـشنم  ثرمویک  نویامه و  شویراد   ) اکموس
، تشاد هک  یگرزب  تاهابتـشا  مغر  هب  بزح ، کی  اـهنت  اـهنت و  بازحا ، نیا  ماـمت  نیب  زا  ...و  یـضاق )  ) ناتـسدرک تارکومد  بزح 

ادیپ يرتشیب  ذوفن  بتارم  هب  دوب  هدـشن  بکترم  ار  تاهابتـشا  نیا  رگا  هک  دوب  هدوت  بزح  مه  نآ  دـنک و  ادـیپ  یمدرم  هیاپ  تسناوت 
یتلود و تاماقم  همه  ناراد و  هیامرـس  ناکلام و  هکلب  يرتسگداد ، سیلپ و  شترا و  هاش و  طقف  هن  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  .درک  یم 

تفن تردـقردق  تکرـش  دـندوب و  وا  نمـشد  مه  رگید  بازحا  همه  اکیرمآ و  ناتـسلگنا و  ًالثم  یجراخ  یتسیلایرپما  ياـه  تردـق 
.تشاد نآ  اب  مامت  مات و  ینمشد  مه  بونج 

.دنتشاد ورین  ینامز  هرخالاب  دندوبن ؟ يزیچ  بازحا  ریاس  ینعی  س :

يا هدع  زا  هک  دـندوب  يدروآرد  نم  ياهبزح  ماوق ، تارکومد  بزح  لثم  اهنیا  زا  يرایـسب  .دنتـشادن  یمدرم  يورین  زگره  ریخ ، ج :
دندوب یعامتجا  هدزاو  ياهرـشق  لوا  هجرد  رد  .دندوبن  یمدرم  مه  اهنیا  یمدرم  يورین  .دندوب  هدمآ  دوجو  هب  مکاح  هاگتـسد  لماع 

اهراک روجنیا  زا  فلاخم و  بازحا  زکارم  تراغ  یـشکوقاچ ، نیفلاخم ، تارهاظت  ندز  مهرب  ناشراک  دـنوش و  یم  ریجا  لوپ  اب  هک 
هدرپ نآ  زا  ییاـکیرمآ  نیقّقحم  درک و  یم  نمادـب »  » هورگ لـثم  ناریا ، رد  ایـس  ناـمزاس  هدـش  ریجا  لـماوع  هک  يراـک  ینعی  .هدوـب 

.دنتشادرب

ناکلام و گرزب  زا  يرامش  اهنآ  هناوتشپ  دنتشاد ؟ ییورین  هچ  نآ  لاثما  یئابطابط و  بزح 
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اهنت .دوبن  اجنآ  رد  یـسک  هک  مدرم  زا  .دندوب  مهلاثما  یتلود و  تارادا  هبتریلاع  نادنمراک  زا  یخرب  سلجم و  یـشیامرف  ناگدـنیامن 
نیـسدنهم و نارکفنـشور ، زا  يا  هدـع  زا  یلفحم  میدـید ، هـک  روطناـمه  ناریا ، بزح  .دـندوب  هتــشاذگ  دوـخ  يور  ار  بزح  مـسا 
شکوقاچ و یهورگ  اهنت  روپکـشزپ ، هورگ  زا  رهورف  هورگ  ییادـج  زا  لـبق  اـت  هک  اـه  تسیناریا  ناـپ  اـی  اـکموس  .دوب  نایهاگـشناد 
، دروایب دوجو  هب  يدودـحم  نامزاس  یهاـتوک ، تدـم  يارب  تسناوت  هک  یهورگ  اـهنت  بازحا ، نیا  همه  ناـیم  رد  .دـندوب  رادـقامچ 
اپ تسناوتن  نایوجشناد  نارکفنشور و  بوچراچ  زا  مه  بزح  نیا  تالیکشت و  نیا  هک  دوب  یکلم  لیلخ  ییاقب و  ناشکتمحز  بزح 

ناریا هدوت  بزح  تیعقوم  نداد  ناشن  يارب  نم  .درکن  رمع  هام  دنچ  لاس و  کی  زا  شیب  دوب و  یمسوم  هاتوک و  دراذگب و  نوریب  هب 
یتح فلاخم و  فاـصنا ، یب  اـی  فاـصنا  اـب  هک  تسا  یناـسک  يوس  زا  هک  منک  یم  هدنـسب  رظنراـهظا  دـنچ  رکذ  هب  نارود ، نآ  رد 

.دنا هدوب  ناریا  هدوت  بزح  تخسرس  نمشد 

.یناجنسفر یمشاه  ياقآ  رظنراهظا 

.یباحس هللا  تزع  سدنهم  ياقآرظنراهظا 

.دمحا لآ  لالج  ياقآ  رظنراهظا 

.يورسخریما کباب  ياقآ  رظنراهظا 

.ناریا رد  اکیرمآ  یماظن  هتسباو  رظنراهظا 

«. كاواس  » يالاب نارسفا  زا  یمشاه  پیترس  رظنراهظا 

.تسا ناریا  یـسایس  هعماج  رد  بزح  ذوفن  نازیم  دیؤم  دـنراد ، تفلاخم  ناریا  هدوت  بزح  اب  یگلمج  هک  یناسک  ياهرظنراهظا  نیا 
؟ تسا هدنام  یقاب  يرثا  نینچ  ناریا ، یسایس  خیرات  رد  رگید  یسایس  بزح  مادک  زا 

شومارف ناریا  هعماج  رد  یلک  هب  نآ ، زا  دـعب  لاس  هس  اـی  ود  رثکادـح  اـی  لـالحنا و  زا  سپ  یمک  اـی  بازحا ، حالطـصا  هب  نآ  همه 
تحت ار  یثحب  نابآ 1372 ، هرامش  رد  هنیدآ ، هلجم  لاحره  هب  .دننک  ادیپ  یمدرم  هشیر  دنتـسناوتن  هک  تسا  نیا  مهنآ  تلع  دندش و 

زا یــشخب  دوـب ، ثـحب  نـیا  رد  ناگدـننک  تکرــش  زا  یکی  یباحــس ، هللا  تزع  سدـنهم  هـک  درک  حرطم  بازحا » يدازآ   » ناوـنع
: منک یم  لقن  ار  وا  رظنراهظا 

همادا یگ  هشیر  یب  نیا  مه  اهدعب  .دنتشادن  ام  یگنهرف  یعامتجا و  راتخاس  رد  هشیر  بازحا ، دوب و  هتخانـشان  یـسارکومد ، رکف  ... 
رد بزح  نیا  روضح  موادـت  ندوب و  راد  هشیر  لـیلد  اـما  .دوب  هدوت  بزح  ءانثتـسا ، اـهنت  متفگ  هک  روطناـمه  ناـیم و  نیا  رد  .تفاـی 

زین ار  ناریا  یسایس  هصرع 
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ثراو دوخ  لیکـشت  ودـب  رد  هدوت  بزح  .تفای  ینوریب  لماوع  رد  دـیاب  هک  ام  مدرم  یعامتجا  هبرجت  هعماج و  ینورد  راتخاس  رد  هن 
یـسایس و تایبدا  مسیـسکرام و  .تشذگ  یم  نآ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  دـص و  لقادـح  هک  دوب  یناهج  تضهن  کی  هبرجت  گنهرف و 
ار یناهج  ثاریم  نیا  نآ  ناراذگ  هیاپ  بزح ، لیکـشت  زاغآ  نامه  رد  هک  دوب  یناهج  شبنج  کی  درواتـسد  نآ ، هب  طوبرم  یفـسلف 

یـسک یتقو  دوبن ، ینامزاس  قلعت  کی  طقف  بزح  رد  تیوضع  .درک  دشر  یناهج ، گنهرف  هب  یکتم  هدوت  بزح  و  دـندرب ، ثرا  هب 
نامزاس کی  رد  تیوضع  ًافرـص  وا  تیوضع  دـش و  یم  انـشآ  ون  ینیب  ناهج  کـی  اـب  عقاو  رد  دـمآ  یم  رد  هدوت  بزح  تیوضع  هب 
يوروش یـسایس  يونعم و  يدام و  ینابیتشپ  دـیاب  لـماوع  نیا  رب  .دـش  یم  هدوشگ  وا  يور  رب  يدـیدج  ياهزادـنا  مشچ  هکلب  دوبن ،

بزح يرظن  راثآ  رتشیب  .دوبن  نآ  ناربهر  رکفت  لصاح  هدوت ، بزح  رد  هدـش  رـشتنم  یفـسلف  راثآ  زا  کی  چـیه  .دوزفا  مه  ار  زورنآ 
نیا زا  نوگانوگ  عطاقم  رد  قباس  يوروش  یـسایس ، هنیمز  رد  .اهنآ  زا  هدـش  دـیلقت  هتفرگرب و  اـی  دوب  یناـهج  راـثآ  همجرت  اـی  هدوت ،

ام هعماج  رد  ار  یتالوحت  تسناوت  دروآ  تسد  هب  ات 32  ياه 20  لاس  رد  هک  یتردق  لیلد  هب  هدوت  بزح  هتبلا  .درک  ینابیتشپ  بزح 
هب بزح  نیا  داهنشیپ  تمه و  هب  دنتـشاد  رارق  هنیباک  بزح  ياضعا  هک  ینامز  لاس 1325 ، رد  هک  ناریا  راک  نوناـق  .دروآ  دوجو  هب 

نیا هک  تفگ  ناوت  یم  دوبن و  هعماج  رد  یتعنـص  دـیلوت  لماکت  حطـس  اب  بسانتم  دـیاش  طیارـش  نآ  رد  نوناـق  نآ  .دیـسر  بیوصت 
یعمج و هرطاـخ  رد  ناریا  رگراـک  هقبط  دوبن و  دـب  لاـحرهب  اـما  درکن ، روـشک  یئاـنبریز  یقرت  ندـش و  یتعنـص  هب  یتمدـخ  نوناـق 

ییاه هنومن  دـننام  تسا ، هدروآ  دوجوب  ناریا  رد  بزح  نیا  هک  یتالوحت  .تشاد  دـهاوخ  دای  هب  هراومه  ار  هتکن  نیا  دوخ ، یخیرات 
رب هوـالع  یـسایس  بزح  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  حرط  زا  مدارم  .دوب  ناریا  رد  هدوت  بزح  ذوـفن  ماود  لـیالد  زا  زین  مدرک  رکذ  هک 

ینهذ و زادـنا  مشچ  دـشاب و  هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  دـیاب  مدرم ، دامتعا  بسک  زین  ءاضعا و  ناربهر و  تمواقم  هعماج و  رد  ماود 
.دزاس نوگرگد  ار  دوخ  ءاضعا  يرکف 

رکذ رگید  يا  هنومن  روشک  يداصتقا  یسایس و  لئاسم  هرابرد  نایوجشناد  اب  يروهمج  سیئر  هنامیمص  حیرـص و  يوگتفگ  زا  الاح 
: منک یم 

تشاد و رارق  یتسیسکرام  كرحت  ریثأت  تحت  ایند  یعامتجا  یـسایس و  تایبدا  تدش  هب  هتـشذگ  لاس  هاجنپ  لهچ  نیا  رد  ًالوصا  ...
یکی هتـشاد ، دعب  ود  ناریا ، رد  تکرح  نیا  .دشاب  هتفرگن  همـشچرس  نآ  زا  هک  دینک  یم  ادـیپ  ار  يدنـسپ  ناوج  یبالقنا  هژاو  رتمک 

هدوب هارمه  روشک  فیعض  مورحم و  رشق  يارب  هدننکراودیما  یحطس و  ياهراعش  اب  مدرم  هماع  يارب  هک  يا  هدوت  دعب 
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اب هدوب و  راد  نادیم  ًاعقاو  ینارا  یقت  راکفا  عقوم  نآ  .یقیقحت  زکارم  هاگـشناد و  رد  ذوفن  يارب  یلالدتـسا  یملع و  دعب  کی  تسا و 
ار یناریا  ياهرکفنـشور  يرکف  طیحم  ایند ، رـسارس  رد  اهتـسینومک  یگنهرف  مجاـهت  هناوتـشپ  نادـنز و  قباوس  یتازراـبم و  هناوتـشپ 

.دندوب راشف  تحت  تخس  یمالسا  ياهورین  تهج  نیا  زا  دندوب و  هدرک  هضبق  ًالماک 

فرط تاملک  نیا  نتفگ  اب  لالدتـسا ، رد  دـنریگب و  دای  ناناوج  هک  دوب  یفاک  ار  اهنیا  لاثما  یخیراـت و  مسیلاـیرتام  دـننام : یتاریبعت 
.تشاد رارق  راشف  تحت  ام  رکفنشور  هقبط  ناناوج و  راکفا  هک  دینیب  یم  امش  اذل  .دننک  دنک  ار  دوخ  لباقم 

اهنآ زا  تدـش  هب  ًاعقاو  مدرم  نامز  نآ  رد  هک  اه  ناخ  لاوما  هرداصم  ياهراعـش  زین  اهاتـسور  يزرواـشک و  يرگراـک و  طـیحم  رد 
بزح هتیمک  درک ، دمآ  تفر و  نآ  رد  دش  یم  یتخس  هب  عقوم  نآ  رد  هک  یئاهاتـسور  رد  هک  دوب  هدش  ثعاب  دندوب ، هدش  یـضاران 
یئاه ثحبم  هچ  متـسناد  یم  مدش و  نادیم  دراو  ًادعب  مدوخ  نوچ  نم  امـش ، دیناوخب  ار  نامز  نآ  ياهباتک  رگا  .دوش  لیکـشت  هدوت 

هب هک  مه  یسایس  زاب  طیحم  دش  زاب  رویرهش  زا 25  دعب  هک  مه  هیضق  یسایس  دعب  دراد  یلفاحم  هچ  رد  ار  شدوخ  صاخ  تیساسح 
.درک یم  يزات  شیپ  مه  یّلم  ههبج  .دندرک  یمن  يراد  نادیم  یلیخ  ادتبا  اه  یبهذم  دمآ  دوجو 

یلم و لئاسم  حرط  اب  رتمک  حطـس  کی  رد  ناـیارگ  یلم  دـندوب ، زاتـشیپ  رت  یبـالقنا  شخب  کـی  رد  اـه  يا  هدوت  اهتـسینومک و  اـما 
.دوب روشک  لوا  هلأسم  نامز  نآ  تفن  هک  صوصخب  .دندوب  هدرک  بسک  یبزح  تیعقوم  مه  اهنآ  يرامعتسادض ،

، نارود نآ  رد  هدوت  بزح  تیمها  رب  هک  دراد  يرظنراـهظا  هدوـت  بزح  هراـبرد  مه  دـمحا  لآ  لـالج  اـهرظنراهظا ، نیا  زا  يادـج 
: دنک یم  دیکأت 

یم هدیشک  یسیطانغم  هبذاج  نانچ  لابند  هب  دوخ  دیـشک و  یم  لابند  هب  ار  یبازحا  اه و  تیعمج  نینچ  هک  ناریا  هدوت  بزح  اما  و  ...
یموب تروص  تسناوتن  نوچ  اما  تفای  مدرم  هب  یتسد  دمآرد و  هب  نارکفنـشور  قوتاپ  تروص  زا  هاتوک  هرود  کی  رد  هچرگ  دـش ،

تخانش و یم  ار  تاقبط  تشاد و  یلوصا  نوچ  همه ، نیا  اب  .عامتجا  قمع  رد  هن  تخاس  یم  جاوما  يور  هب  دهدب ، دوخ  هب  یلحم  و 
شنیب رد  بزح  نیا  اهنت  هک  يرثا  داد ، یم  هعاـشا  لـمع  رکف و  رد  ار  يرظن  تدـحو  شتالیکـشت  تاـعوبطم و  دومن و  یم  ییاـیند 

ياهتـسایس یـسیطانغم  هبذـج  زا  يور  لابند  تلع  هب  هچرگ  تشادـن  هقباس  هطورـشم  هرود  مامت  رد  دراذـگ  تکلمم  مدرم  یـسایس 
زا يرایسب  هدننک  حرط  دوخ  یلو  دشن  تکلمم  تالکشم  زا  کی  چیه  ّلح  هب  رداق  نامز ، ّطلسم 
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...دوب تالکشم 

يارب ار  بلاطم  نیا  كرویوین ، رد  شاکنک  همان  لصف  اـب  ناریا  هدوت  بزح  نمـشد  نیرتزوت  هنیک  ،(1) يورسخریما هبحاصم  زا  الاح 
: دیونشب ثحب ، لیمکت 

ياهـشبنج رگید  اب  ار  ناریا  پچ  شبنج  نینچ  هک  یماگنه  رگید  ترابع  هب  دینیب ، یم  هچ  ار  ناریا  پچ  یخیرات  ياهدرواتـسد  س :
؟ دیناد یم  طوبرم  نآ  اب  ار  عافد  لباق  یخیرات  ثاریم  مادک  دینک  هسیاقم  یسایس 

نیا لیکـشت  اب  شیپ  لاس  ناریا 50  پچ  شبنج  اریز  .تشگرب  ناریا  هدوت  بزح  هب  دـیاب  راـچان  لاؤـس  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب  ج :
بزح .دوب  ناریا  رد  پچ  دامن  نادـیم و  زات  هکی  ًابیرقت  اه ، ههد  لوط  رد  بزح ، نیمه  .تشاذـگ  رثؤم  یـسایس  هصرع  هب  اـپ  بزح 
نایرج کی  هباثم  هب  تسناوت  دوب ، رادروخرب  ینلع  همین  ینلع و  تاناکما  زا  دوخ  نیزاغآ  یـسایس  یگدنز  لاس  رد 12  نوچ  هدوت ،

نامز يارب  یقرتم  همانرب  کی  ساسارب  دناشکب و  هزرابم  نادیم  هب  دزاس و  لکـشتم  ار  اهنآ  دـنک و  ذوفن  اه  هدوت  رد  یمدرم  یـسایس 
زاب هاشاضر و  طوقـس  يادرف  رد  ناریا ، یتنـس  پچ  یلـصا  نایرج  ای  هدوت  بزح  .دراذـگب  ناریا  هعماج  رد  یئازـس  هب  تاریثأت  دوخ 

يراج ار  مظنم  تالیکـشت  همانـساسا و  همانرب و  ساسارب  يزاس  بزح  .درک  باـب  ناریا  هعماـج  رد  ار  بّزحت  اـه ، نادـنز  رد  ندـش 
، نانز نازومآ ، شناد  ناناوج ، نادنمراک ، ناملعم ، نایوجشناد ، يارب  یفنص  ياه  هیداحتا  يرگراک ، ياه  هیداحتا  لیکشت  .تخاس 

رامآ ساسارب  شتارطاخ  رد  نایسناوآ  ریشدرا  .تخادنا  هار  هب  هژیو  یتاعلاطم  ياه  همانرب  اب  ار  هریغ  ناگدنـسیون و  شترا و  نارـسفا 
یهدنامزاس نآ  هب  طوبرم  ياه  هیداحتا  اهاکیدنـس و  بزح و  رد  رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  لاس 1324  رد  هک  دسیون  یم  اهزور  نآ 

.تسا روآ  تفگش  مقر  نیا  مدرم ، یهاگآ  حطس  روشک و  زور  نآ  تیعمج  هب  هجوت  اب  .دندوب  هدش 

، دـهد یم  لیکـشت  ار  ناریا  نازراـبم  راـک  هویـش  گـنهرف و  زا  یـشخب  تساـجرباپ و  زوـنه  نآ  بقاوـع  هـک  نآ  تـبثم  ياـه  هـبنج 
ناشکتمحز هنایشحو  رامعتسا  داسف و  ملظ و  دادبتـسا و  اب  هزرابم  هناتـسود و  ناسنا  یقرتم و  گنهرف  ناریا ، پچ  .تسا  ریذپانراکنا 

.تخاس حرطم  هعماج  رد  تّوق  مامت  اب  ار  یهاوخ  تلادع  هناتسودرشب و  ياهنامرآ  همه  و 

هک تخاس  حرطم  روشک  حطس  رد  ار  یسیون  تاحالطصا  یسایس و  یعامتجا و  تاغل  گنهرف 

ص 478. ج 1 ، نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  - 1
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.تشادن دوجو  یسایس  تایبدا  رد  نآ  زا  لبق 

.دندیدرگ رثأتم  نآ  زا  ای  دندش و  تیبرت  يا  هتسجرب  ناراگن  همانزور  ناگدنسیون و  ارعش و  یبتکم ، نینچ  رد 

هتـسجرب یـسایس  نادرم  یتـح  یقرتـم  شیدـنادازآ و  ناگدنـسیون  نارعاـش و  دـنوش  یم  ادـیپ  مک  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  تأرج  هـب 
نمجنا رد  ای  دنـشاب و  هدوبن  هدوت  ناناوج  نامزاس  ای  هدوت  بزح  وضع  یتدم  ای  يزور  دشاب و  هاجنپ  يالاب  اهنآ  نس  هک  هاوخددـجت 
گرزب نیـشون ، دنـشاب : هتفرگن  رارق  نآ  شوح  لوح و  رد  ای  هدوبن و  لاعف  هدوت  بزح  هب  هتـسباو  ياه  تیعمج  اـه و  هیداـحتا  اـه و 

، یناهبهب نیمیـس  یلکوت ، نودـیرف  دـمحا ، لآ  لالج  ولماش ، دـمحا  يردنکـسا ، جریا  يربط ، ناسحا  ثلاـث ، ناوخا  يدـهم  يولع ،
رهچونم بوجحم ، رفعجدـمحم  ناتـسلگ ، میهاربا  زرواـشک ، میرک  روپرداـن ، رداـن  روپ ، ناـیرآ  نیـسحریما  رتـکد  يرفعج ، دـمحم 
دوـمحم بوکـسم ، خرهاـش  یـضاق ، دـمحم  يریزو ، قداـص  ینباـکنت ، نودـیرف  یئارـسک ، شوایــس  جاـهتبا ، گنــشوه  یبدـحم ،

، رومان میحر  يراکفا ، ریگناهج  شویراد ، زیورپ  ینزج ، نژیب  يدعاس ، نیـسحمالغ  رتکد  ، تیانع دیمح  رتکد  نیذآ ،) هب  ) هدازدامتعا
نیورپ یهلا ، نیدلاردص  رتکد  يریـشلگ ، گنـشوه  يرایرهـش ، زیورپ  این ، کشزپ  گنـشوه  زرواشک ، گنـشوه  يوزنم ، یقن  یلع 

.دنز یم  اهدص  هب  رس  مهدب  همادا  رگا  هک  یندم و ...  دمحا  يدابانگ ،

ياهنوناک اـه و  تیعمج  رد  دـندوب و  بزح  فارطا  رد  هک  ار  نارگید  جیـشوی و  اـمین  تیادـه ، قداـص  نوچ  یئاـه  تیـصخش  رگا 
زین .دیآ و  یم  تسد  هب  یگرزب  رایسب  مقر  مینک ، هفاضا  اهنیا  هب  دندرک ، یم  تکرش  دش  یم  اپ  رب  هدوت  بزح  راکتبا  هب  هک  فلتخم 

و یعقرب ، ربکا  یلعدیس  هللا  تیآ  راهب ، يارعشلا  کلم  نوچ  یئاه  تیصخش  نآ  رد  هک  حلص  ناراداوه  تیعمج  ریظن  یئاه  تیعمج 
لوط رد  هک  دتفا  یم  هار  ناریا  هعماج  رد  يا  هدرتسگ  ون و  یگنهرف  يرکف و  نایرج  کی  بیترت  نیدب  .دندوب  لاعف  زوریف  رگـشلرس 

يرگید گرزب  یسایس  يرکف  تضهن  اب  ون  گنهرف  نیا  .دشک  یم  هنابز  نآ  رد  هاوخیدازآ  یلم و  رـصانع  دبای و  یم  لّوحت  اه  ههد 
ار يا  هناـهاوخیدازآ  یقرتـم و  ینونک  گـنهرف  دروـخ و  یم  هرگ  دوـش  یم  يزیر  هیاـپ  قّدـصم  رتـکد  ریذـپانانف  تلود  طـسوت  هک 

(1) ...دهد یم  لیکشت 

ياه هیداحتا  ناریا و  هدوت  بزح  هرابرد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس  شرازگ  دنچ  لقن  هب  الاح 

صص 119121. رتفد 8 ، شاکنک ، همانلصف  - 1
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: مزادرپ یم  يرگراک 

تسد شا  يرگراک  هخاش  هلیـسو  هب  هک  درک  وربور  يدج  يرطخ  اب  ار  دوجوم  عضو  هدوت  بزح  راب  نیتسخن  رـصاعم ، هرود  رد  . 1
(1) .تخیگنارب لوغ  زا  يرادبناج  هب  ار  يدحاو  شالت  دز و  نارگراک  نتخاس  لکشتم  يارب  قفوم  ششوک  نیتسخن  هب 

دوس هب  ار  دوخ  دـندوب  هدامآ  هک  ار  يرگراـک  ناربهر  اـهنت  تسا و  هداد  هئارا  نونکاـت  روشک  نیا  هک  يرگراـک  نیتسار  ناربهار  . 2
.دندوب هدوت  بزح  وضع  ناشرتشیب  هنافسأتم  دنهد ، رارق  يراوشد  عضو  رد  نارگراک 

اهیور هدایز  نآ  هب  ار  نانآ  تسا ، هسیاقم  لباق  شیپ  نرق  کی  ناتـسلگنا  عاـضوا  اـب  اـهنت  هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تکـالف  دـیاش 
(2) .تسا هتشاداو 

یمن يرگید  يرگراک  هیداـحتا  چـیه  دـشاب  نارگراـک  یگدـنیامن  راد  هدـهع  تسناوت  یمن  رگید  يزکرم  هدـحتم  ياروش  هکنآ  اـب 
.دریگب ار  نآ  ياج  هک  تشادن  هزاجا  ای  تسناوت 

هکنآ اب  دـیامن  ظفح  نارگراـک  زا  یمیظع  رامـش  ناـیم  رد  ار  دوخ  تیبوبحم  يزکرم  هدـحتم  ياروش  هک  تشادـن  یبجعت  نیارباـنب 
دروآرب لاس 1334  رد  نیا  دوجو  اب  دوب ، هدرک  مورحم  دوخ  لاعف  ياـضعا  هدـمع  شخبزا  ار  نآ  يزکرم  هدـحتم  ياروش  بوکرس 
نانچمه ار  هیداحتا  ینعی  نارگراک  زا  ینامزاس  دیـسر  یم  نت  دصناپ  هب  کیدزن  ناشرامـش  هک  نآ ، یلـصا  ناربهر  زا  یهورگ  دش 

(3) .درک لاعف  شالت  یکدنا  اب  ار  نآ  ناوتب  دسر  ارف  یبسانم  نامز  هاگره  ات  دنا  هدرک  ظفح 

مهد یم  نایاپ  نامزاس  نآ  یسوساجدض  هرادا  لک  ریدم  كاواس و  نواعم  یمشاه  رهچونم  پیترـس  هتـشون  اب  ار  تارظن  راهظا  نیا 
: منک یم  لقن  هدش  پاچ  ندنل  رد  سَرَا »  » تاراشتنا يوس  زا  لاس 1373  رد  هک  كاواس  همانراک  رد  ینخس  مان  هب  وا  باتک  زا  هک 

هناملاظ رایـسب  زور  ياهرایعم  اب  اه ، تنـس  بوچراچ  رد  اه  هورگ  تاقبط و  يداصتقا  طباور  یعاـمتجا و  تابـسانم  هک  یقطاـنم  رد 
کلام و تابـسانم  هب  نتـشاذگ  تشگنا  اب  دوب  هتـسناوت  هدوت  بزح  دـمآ ، یم  باسح  هب  قطانم  نیمه  زا  یکی  ناتـسرل  هقطنم  دوب و 

تابسانم تیمسر و 

U.s Government Basic صــص 354355 . ناریا ، رد  یگماـکدوخ  يرگراـک و  ياـه  هیداــحتا  يدروجــال ، بیبـح  - 1
.survey of labour 28

.U.s Government labour Affairs in lran 5 نامه. - 2
ص 356. نامه ، - 3
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هک نارگراک  هلمج  زا  یعامتجا  یـصخش و  رگید  ياههورگ  نازرواشک و  ناناقهد و  نیب  رد  یهجوت  لباق  ذوفن  رگید  دولآ  ضیعبت 
.دنک داحتا  دش ، یمن  ارجا  دوب  مه  رگا  و  دوبن ، اهنآ  قوقح  عفادم  ینوناق  چیه  دنتشاد و  رارق  رامثتسا  تحت  مه  یتسرد  هب 

: دسیون یم  همادا  رد  يو 

نیا زا  هدوت ، بزح  يژولوئدیا  هب  ًاتدـمع  زور و  باب  ياه  يژولوئدـیا  هب  شترا  ناراد  هجرد  نارـسفا و  زا  يدادـعت  شیارگ  دـیاش 
.دندوب دوخ  نهیم  مدرم و  تاجن  يارب  يا  هراچ  لابند  هب  رذگهر  نیا  زا  هک  دش  یم  یشان  روشک  عاضوا  یگتخیر  مهب  یناماسبان و 

هک بزح  نیگنـس  تاهابتـشا  اه و  ّتیدودـحم  یخرب  رگا  تسا و  ناریا  هدوت  بزح  ذوفن  ّتیمها و  هدـنهد  ناـشن  اـهرظنراهظا ، نیا 
ناربـج ددـصرد  بزح  هک  مه  یناـمز  .دوب  رتـشیب  بتارم  هب  بزح  شرتـسگ  هنماد  دوـبن ، دوـب ، نآ  ناربـهر  یگبرجت  یب  لوـصحم 
يرگید بزح  ره  زا  هدوت  بزح  یمدرم  هاگیاپ  لاح ، ره  هب  دـش ، وربور  دادرم  ییاکیرمآ 28  ياتدوک  اب  دمآرب ، هتشذگ  تاهابتشا 

.دوب رتشیب  ناریا  خیرات  رد 

.دوب مه  یّلم  ههبج  دعب  دوبن ، بزح  اهنت  هتبلا  س :

طیارـش رگا  تسا  یفاصنا  یب  یلو  درواـیب  دوجو  هب  ار  یگرزب  يورین  یهاـتوک  هرود  يارب  تسناوت  یّلم  ههبج  هک  تسا  تسرد  ج :
رایـسب راعـش  روشک ، رـسارس  رد  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  راعـش  .میرواین  باسح  هب  تشاد  دوجو  یّلم  ههبج  يارب  هک  ار  يدـعاسم 

زا یکی  بونج ، تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  راعـش  هب  نآ  ندرک  دودـحم  راعـش و  نیا  اب  هدوت  بزح  تفلاخم  دوب و  يا  هدـننک  زیهجت 
.دش مامت  نارگ  رایسب  شیارب  هک  دوب  هدوت  بزح  تاهابتشا  نیرت  گرزب 

ییاه ّتیصخش  هیلع  روشک و  رسارس  رد  ناریا  تفن  تعنص  ندرک  یّلم  راعش  هیلع  دوب و  هدشن  هابتـشا  نیا  بکترم  هدوت ، بزح  رگا 
هدرک ادـیپ  مدرم  نایم  رد  یمیظع  ذوفن  تیبوبحم و  دـندرک و  یم  يربهر  ار  یّلم  تضهن  هک  یناشاک  هللا  تیآ  قّدـصم و  رتکد  لثم 

، تفرگ یمن  شیپ  رد  تسا ، هتـشاذگ  ناریا  هدوت  بزح  هماـنراک  رب  یهایـس  هکل  هک  ار  روآ  شدـنچ  هدـننز و  تاـغیلبت  نآ  دـندوب ،
تـسکش مغر  هب  بزح ، هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هتکن  نیا  .دش  یم  ربارب  دـنچ  نآ  بزح  ذوفن  هنماد  شرتسگ  دـیدرت  نودـب 

هاش هب  يزادناریت  اب  طابترا  رد  هک  يرگید  تسکش  باعشنا و  مغر  هب  دروخ و  ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف  اب  طابترا  رد  هک  یگرزب 
راعش دروم  رد  بزح  یسایس  تاهابتـشا  نیرت  گرزب  نارود  نامه  هک  دادرم  ات 28  نمهب  هلـصاف 15  رد  درک ، لمحت  نمهب  رد 15 

فارتعا .درک  ادیپ  ار  ذوفن  دشر و  نیرت  هدرتسگ  دوب ، روشک  رسارس  رد  تفن  ندرک  یّلم 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


397 ص :

نیا رد  وا  .تسا  ایوگ  هراـب  نیا  رد  درک ، يدـیدرت  ناوت  یمن  ناریا ، هدوت  بزح  هیلع  شا  هنازوت  هنیک  ینمـشد  رد  هک  يا  هماـخرونا 
فارتعا ار  یقیاقح  هک  تسا  هدـش  روبجم  تسوا ، مجح  رپ  باتک  مامت  یـساسا  ّتیـصاخ  هک  اه  يزاس  غورد  همه  راـنک  رد  دروم ،

: منک یم  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  ریز  رد  .دنک 

همانزور تخاس ، دـّیقم  دودـحم و  ار  بزح  ًارهاظ  میدرک ، رکذ  هک  ییاه  یگژیو  اـب  نمهب ، زا 15  سپ  یعامتجا  یـسایس و  طیارش 
یلو درک ، رارف  هب  راداو  ار  يرگید  رامـش  درک و  ینادـنز  ار  نآ  ناربـهر  زا  يا  هدـع  تـسب ، ار  نآ  ياـهپولک  تـفرگ ، ار  نآ  ياـه 

: دوب اهنایز  نآ  زا  شیب  بتارم  هب  هک  تشاد  بزح  نیا  يارب  ییاهدوس 

، دندوب هتسب  هتفرگ و  ار  بزح  نیا  اهنت  هن  مکاح  هاگتسد  تلود و  .دننک  یئامن  مولظم  هک  داد  هراجا  نآ  ناربهر  هدوت و  بزح  هب  . 1
رواب ارنآ  زین  هنیباک  ناریزو  دوخ  یتح  سک  چـیه  ناـمز  نآ  رد  هک  دوب  یماـهتا  نیا  دـندرک و  یم  رکذ  هاـش  رورت  ار  نآ  تلع  هکلب 

.دنتشادن

.دنادب هانگ  یب  ار  وا  رگا  هژیو  هب  تسا ، مولظم  رادفرط  ناریا  تلم 

.هانگ یب  مه  دندیسر و  یم  رظن  هب  مولظم  مه  هدوت ، بزح  ناربهر 

نایرج همانزور ، رد  مدرم  هک  یماگنه  .دننک  ییامن  نامرهق  هک  داد  هزاجا  دـندش  همکاحم  هک  هدوت  بزح  ناربهر  هب  طیارـش  نیا  . 2
یم مرج  مالعا  همکاح  تئیه  هیلع  هداتـسیا و  تاـضق  ربارب  رد  هتـشارفا  ندرگ  اـب  نیمهتم  هک  دـندید  یم  دـندناوخ و  یم  ار  هاـگداد 

زا رفن  هک 21 دندید  یم  اه  یمـساق  اه و  يرونایک  یتقو  تسا  یهیدب  .دـش  یم  بلج  ناشیا  يوس  هب  اهنآ  ینیب  شوخ  ًاتعیبط  دـننک ،
زا دنراذگ  یم  اهنآ  رایتخا  رد  دنهاوخب  هچ  ره  دنا و  هدرک  نیعم  اهنآ  يارب  ار  يرتسگداد  يالکو  نیرت  هتـسجرب  نیرت و  سانـشرس 

 ... دندرک یم  ییامن  نامرهق  هدرک و  هدافتسا  تیعقوم  نیا 

هدع هتـسویپ و  بزح  هب  يدایز  ًاتبـسن  هدع  لاس  نیا  رد  .تسا  هدوب  هدوت  بزح  ماکحتـسا  شرتسگ و  لاس  لاس 1328  للع ، نیا  هب 
(1) .دندش رت  لاعف  قباس  ياضعا  زا  يا 

نآ تسکـش  يرو ، هشیپ  يایاضق  .تشاد  لابند  هب  ار  باعـشنا  نآ  هک  تسا  ناـجیابرذآ  هب  طوبرم  مه  بزح  هابتـشا  کـی  هتبلا  س :
.تسا ناهانگ  مها  زا  ام  هعماج  رد  یگتسباو  تروص  رهب  .دنتخیرگ  بزح  زا  نارکفنشور  زا  يرامش  هک  دش  بجوم 
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رد بزح  هابتشا  یمود  ناجیابرذآ و  نایرج  یکی  .دز  بزح  تفرشیپ  هب  يدایز  یلیخ  هبرـض  کی  ره  هک  دمآ  دوجوب  نایرج  ود  ج :
تفن دروم  رد  يوروش  تساوخرد  هرابرد  بزح  تسردان  يریگ  عضوم  ناـجیابرذآ ، ناـیرج  زا  شیپ  هتبلا  .تفن  ندـش  یّلم  هلئـسم 

.دوب هدز  بزح  هب  یهجوت  لباق  همدص  مه ، لامش 

: تسا ایوگ  رایسب  مروآ  یم  یمطاف  نیسح  رتکد  زا  ریز  رد  هک  يا  هتفگ  یّلم  ههبج  یمدرم  هاگیاپ  هرابرد 

راـبرد و ياـه  هئطوت  اـهوگ ، تفگ و  روحم  .داد  شوـگ  اـم  ياـهفرح  هب  تقد  هب  تفریذـپ و  ار  اـم  یناـمدوخ  یلیخ  یمطاـف  رتـکد 
...درک یم  دیدهت  ار  نآ  ياهدرواتسد  شبنج و  هعومجم  مسیلایرپما ، بناج  زا  هک  دوب  یتارطاخم 

شتایرظن نایب  هب  صولخ  لامک  اب  یبآم  تسایـس  هنوگ  چـیه  نودـب  دینـش ، ار  ام  ياهفرح  همه  تقد  اـب  هکنآ  زا  سپ  یمطاـف  رتکد 
رد وا  .دراذگب  نایم  رد  ام  اب  دشیدنا  یم  هک  ار  هچ  نآ  همه  هک  درادـن  ییابا  هنوگ  چـیه  وا  هک  میتفایرد  ام  اج  نیمه  رد  تخادرپ و 

قدصم و رتکد  نایاقآ  یّلم و  ههبج  نارـس  زا  کی  چـیه  رد  نامز  نآ  ات  ام  هک  درک  ناونع  راب  نیمود  يارب  ار  یبلطم  تارکاذـم  نیا 
: دوب نیا  بلطم  هصالخ  .میدوب  هدینشن  یناشاک  هللا  تیآ 

ناراـیتسد قّدـصم و  رتـکد  هـک  درک  یم  هیبـشت   Heram مره کـی  هب  ار  تکلمم  هریدـم  مکاـح و  تردـق  یمطاـف  رتـکد  ياـقآ 
هکنیا نودـب  دـننک ؛ ظفح  ناکم  نآ  رد  نانچمه  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  دـنا و  هدـیبسچ  مره  سأر  هب  تمحز  هب  شکیدزن 

مره نیا  هک  دوب  یفاک  وا  رظن  هب  .دنـشاب  هتـشاد  نآ  هدنهد  لیکـشت  لماوع  هعومجم  ای  مره ، راتخاس  اب  یتیخنـس  ای  دـنویپ  هنوگچیه 
«. میروخب نیمز  هب  رس  اب  ام  همه   » وا لوق  هب  ات  دوش  یناکت  راچد 

: هک دوب  نیا  وا  یلیصفت  تاحیضوت  هصالخ ،

هب نایاقآ  دـیآ و  دوجو  هب  ناکت  نیا  هک  تسه  رطخ  نیا  هظحل  ره  تسین و  شناراکمه  قّدـصم و  رتکد  رایتخا  رد  مکاـح  هاگتـسد 
...دنوش باترپ  مره  زا  نوریب 

ياهورین شقن  هک  تفرگ  یم  هجیتن  درک و  یم  یبایزرا  ار  هنحـص  رد  دوجوم  ياهورین  یـسایس و  عاضوا  هناـنیب  عقاو  هناـهاگآ و  وا 
تاـیانک و ماـسقا  عاوـنا و  هب  تهج  نیمه  هـب  دراد و  هدـننک  نـییعت  یـساسا و  شقن  مسیلاـیرپما  ياـه  هئطوـت  ندز  مـه  رب  رد  پـچ 

یم قیوشت  مسیلایرپما  رابرد و  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  يارب  نوزفازور  یگداـمآ  يرایـشوه و  هب  ار  اـم  تحارـص  اـب  هاـگ  تاراعتـسا و 
...درک
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.دراد دوجو  قّدـصم  فارطا  رد  ام  دوخ  لکـشتم  ياهورین  زا  ریغ  يا  هدـمع  ياهورین  ایوگ  هک  تشاد  رذـحرب  مهوت  نیا  زا  ار  ام  وا 
.درب یم  لاؤس  ریز  ًاقطنم  ار  ناراداوه  ریاس  ییاراک  وا  لقادح 

شیاهاعدا يرونایک و  مان  هب  يرونایک  تارطاـخ  هب  يرب  تعلخ  هدـیرف  وناـب  يداـقتنا  باـتک  تاحفـص 145 148  زا  لوق  لـقن  نیا 
مان اب  هک  رامعتـسا » اب  هزرابم  یلم  تیعمج   » هریدم تئیه  ءاضعا  زا  یکی  هتـشون  زا  ار  نآ  هدربمان  باتک  هدنـسیون  .تسا  هدش  هتفرگ 

.تسا هتفرگ  هتخاس ، رشتنم  يرکم  .ا  راعتسم 

ییادـج و رثا  رد  درک  ریت 1331  یـس  رد  لیکـشت  زاغآ  زا  هک  یعیـسو  شرتسگ  زا  سپ  یهاـتوک  تّدـم  یّلم  ههبج  تروص  ره  رد 
ار دوخ  ناراداوه  يدایز  نازیم  هب  يداصتقا ، تالکشم  نتفرگ  تدش  رثا  رب  نینچمه  نآ و  سانشرس  ياه  هرهچ  زا  دنچ  ینت  تنایخ 

تسارجام نآ  زا  سپ  لاس  کی  رد  ریت  یّلم 30  مایق  درگلاس  تبسانم  هب  ریت 1332  یس  تارهاظت  نآ  هناشن  نیرت  مهم  .داد  تسد  زا 
نیگنـس هبرـض  زا  دعب  هچ  رگ  دندوب ، هداد  خساپ  تارهاظت  رد  تکرـش  يارب  یّلم  ههبج  توعد  هب  یمک  هدع  تارهاظت ، نیا  رد  هک 

ناناوج ياههورگ  تفر و  نیب  زا  ًاـبیرقت  لاس 43 ، زا  سپ  اّما  .تشاد  هزراـبم  رد  یتاـیح  یّلم ، ههبج  هدوت ، بزح  هب  اـتدوک  زا  دـعب 
بزح دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هدوت  بزح  يارب  كاواس  هک  ییاـه  ّتیدودـحم  ماـمت  دوجو  اـب  و  دـنتفر ، يرگید  ياـههار  هب  یبـالقنا 

اب كاواس  هک  دنک  تسرد  ناریا  رد  دیون »  » مان هب  موادم  یفخم  همانزور  کی  لاس 1355  رد  تسناوت  هک  دوب  یتالیکشت  اهنت  هدوت ،
.دنک ادیپ  ار  نآ  نالوئسم  پاچ و  ّلحم  تسناوتن  دوخ  ششوک  شالت و  مامت 

ود نآ  زین  تشادـن و  یهاگیاپ  مدرم  نیب  رد  هک  هدوت  بزح  یتسیـسکرام  ياه  هشیدـنا  هب  هجوت  اب  .دراد  روضح  یّلم  ههبج  اـّما  س :
.دشاب هتشادن  یبهذم  دض  تکرح  هک  درک  یعس  یّلم  ههبج  گرزب ، هابتشا 

یلخاد و نانمـشد  دوب و  نیمه  دـیاش  هدوت ، بزح  یفنم  طاقن  یّلم و  ههبج  تبثم  طاقن  زا  یکی  .تسا  تسرد  صخاش  نیا  هتبلا  ج :
بزح رد  هک  نازرواشک  نارگراـک و  قلطم  تیرثکا  یلو  دـندرک  يرادرب  هرهب  بزح  هیلع  یعیـسو  نازیم  هب  هبرح  نیا  زا  یجراـخ ،

.دندوب یبهذم  ًالماک  دندوب ، هدش  عمج 

نتـشادن يا و  هماـنرب  نینچ  نتـشادن  .دوـب  هدرک  بلج  ار  ناـنآ  بزح ، یعاـمتجا  تـالّوحت  هماـنرب  نانمـشد ، تاـغیلبت  همه  مغریلع 
.دنکن ادیپ  یمدرم  هاگیاپ  یّلم  ههبج  هک  دش  بجوم  نآ ، قّّقحت  يارب  دوخ  نتخادنا  رطخ  هب  يارب  یگدامآ 
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؟ دش یم  ّقفوم  تشاد  همانرب  رگا  ینعی  دوبن ؟ ّقفوم  تشادن ، همانرب  هک  رطاخ  نیا  هب  طقف  ینعی  س :

هیداـّحتا تسناوت  یم  دوب ، مه  تاـناکما  تشاد ، دوجو  يدازآ  هک  یتـقو  ناـمه  تشاد ، هماـنرب  رگا  نم  رظن  هب  .تشادـن  هماـنرب  ج :
عمج دوخ  رود  ار  يّدـج  یمدرم  ياهورین  تسناوت  یم  دـنکب ، تسرد  یناقهد  ياه  هیداـحتا  تسناوت  یم  دـنک ، تسرد  يرگراـک 

.دنکب

.دنسر یمن  ییاج  هب  یبهذم  ریغ  ای  یبهذم و  دض  ياهیژولوئدیا  یبهذم ، هعماج  رد  .دوب  دودحم  یّلم و  شا  يژولوئدیا  س :

وا میمـصت  عضو ، رییغت  يارب  قّدـصم  رتکد  مادـقا  اهنت  .مینکب  یّلم  ار  تفن  میهاوخ  یم  تفگ  یم  طقف  یّلم  ههبج  .تسا  تسرد  ج :
دابآ يارب  دصرد  هد  نازرواشک و  مهـس  ندرب  الاب  يارب  دصرد  هد  هب  نآ  میـسقت  هناکلام و  هرهب  زا  دصرد  تسیب  ندرک  مک  هرابرد 

.دشن یلمع  ییاتسور  چیه  رد  دوجوم ، ياهیراوشد  ّتلع  هب  مه  نآ  هک  دوب  اهاتسور  ندرک 

 ... ناریا و بزح  ناریا ، ّتلم  بزح  لثم  تشاد  دوجو  مه  يا  هیشاح  بازحا  بوخ ، س :

.دنتـشادن يداصتقا  یـسایس و  همانرب  مادک  چیه  اهنیا  دینیبب ، میا ! هداتفا  تاوسکوب »  » هب ناریا  بزح  هرابرد  هتـشذگ  دـننام  مهزاب  ج :
.دنتـسه ناناقهد  نارگراک و  ناریا ، مدرم  تیرثکا  .دـنراد  زاین  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  اب  درک ؟ بلج  دوش  یم  هچ  اـب  ار  مدرم  رخآ 

بزح هدنامیقاب  دننام  هیاپ  یب  بازحا  همه  نمهب ، زا 15 سپ  .دنک  ادیپ  هشیر  دناوت  یمن  دهدب ، باوج  اهنیا  هب  دـناوتن  هک  یبزح  ره 
هب هیداـحتا  یتح  دـنتفر و  نیب  زا  یلک  هب  یماـما  لاـمج  یتشد و  یلع  تلادـع  بزح  ءایـض ، دیـس  یّلم  هدارا  بزح  ماوق ، تارکومد 

بزح .دندش  لیطعت  مه  هداز  ینایتشآ  يربهر  هب  اکما »  » تیاده و ورـسخ  يربهر  هب  یکـسا »  » رگراک نودب  اّما  يرگراک  حالطـصا 
.دندش دودحم  رایسب  مه  ناریا  تلادع  بزح  ناریا و 

لیکشت تشهبیدرا 1330  رد  هک  دوب  یکلم  ییاقب و  ناشکتمحز  بزح  تفرگ ، یناج  دـمآ و  دوجوب  هلـصاف  نیا  رد  هک  یبزح  اهنت 
دنچ ربهر و  دنچ  اهنت  ییاقب  حانج  رد  .دش  لیطعت  داتفا و  وسوس  هب  دوب ، نشور  شغارچ  یهام  دـنچ  هکنآ  زا  دـعب  ریت 31  رد  دش و 

هام 32، ریت  رد  تفر و  لیلحت  جیردت  هب  هک  دنام  یقاب  يدودحم  رایـسب  يورین  مه  یکلم  حانج  رد  دندنام و  یقاب  رودزم  شکوقاچ 
.تشادن مادنا  ضرع  يارب  يرکذ  لباق  يورین 

طوبرم هاش  هب  هک  میراد  ار  مدرم  و  نویّلم )  ) تسیلانویـسان بزح  ود  اهنت  دنوش و  یم  لیطعت  بازحا  ًاددـجم  دادرم ، زا 28  دعب  س :
ات ياه 38  لاس  نیب  زاب  اما  .چیه  رگید  تسا و 
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.دنراد تیلاعف  یلاس  دنچ  ياه 41 و 42 ، لاس  ات  دنیآ و  یم  نادیم  هب  شبازحا  مامت  اب  هک  تسا  یلم  ههبج  نیا  ، 39

هدوت شخب  نتفرگن  رظن  رد  مه  یکی  یّلم و  ههبج  بازحا »  » دروم رد  یکی  دراد ، دوجو  صقن  ود  امش  ياه  هتفگ  رد  نم  رظن  هب  ج :
.یّلم ههبج  تارهاظت  رد  يا 

يا هدوت  يورین  هچ  مان  زا  ریغ  اهنآ  .دندوب  یچ  اهنآ  هک  دیئوگ  یم  امـش  زاب  دینیبب  .تشادن  یبزح  دیآ ، یم  بزح  نودـب  یّلم  ههبج 
رامـش طـسوتم و  ياهرـشق  ناـیرازاب و  زا  یـشخب  هاگـشناد و  نایوجـشناد  نارود ، نیا  رد  ار  یّلم  هـهبج  هدـمع  يورین  دـنا ؟ هتـشاد 

یطولخم وجـشناد  ریغ  یبالقنا  نازرابم  زا  یـشخب  هاگـشناد و  نایوجـشناد  .دـنداد  یم  لیکـشت  هاوخیدازآ  نارکفنـشور  يدودـحم 
بزح ناراداوه  هب  جراخ  رد  بزح  يربهر  .هدوت  بزح  لکشتم  ریغ  ءاضعا  بازحا و  هب  هتسباو  ریغ  یّلم و  ههبج  ناراداوه  زا  دندوب 

هب طوبرم  ًاقیقد  یّلم ، ههبج  ناربهر  زا  یکلم  لیلخ  تایاکـش  زا  یکی  .دـننک  یناـبیتشپ  یّلم  ههبج  زا  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  ناریا  رد 
: منک یم  لقن  یکلم  ياه  هتفگ  زا  ًانیع  ار  نآ  نم  .تسا  مزال  ًالماک  اجنیا  نآ  حرش  هک  تسا  عوضوم  نیمه 

کی یّلم و  ههبج  ناربـهر  هیلع  هماـن  هوکـش  کـی  تقیقح  رد  هک  قّدـصم  رتـکد  هـب  دوـخ  هام 1341  دنفـسا  هماـن  رد  یکلم  لـیلخ 
: دسیون یم  نینچ  دوب ، هداد  بیترت  ار  نآ  ملع  هللادسا  هک  هاش ، اب  شتارکاذم  رادید و  هرابرد  تسا ، روصت  لباق  ریغ  یئاتسدوخ 

رایهللا مدرم  هک  لاح  مراد و  ینوناق  تارایتخا  عون  همه  نم  .دیزی  ای  دـشاب  رمع  هک  دـنک  یم  قرف  هچ  نم  يارب  تفگ ، یم  هاش )  ) وا
ًامـسر ًالوا  مهاوخ : یم  یّلم  نانیمطا  ود  اهنآ  زا  طقف  نم  تفگ  یم  وا  .مرادـن » یفرح  نم  دـنهاوخ ، یم  ار  اه  یباجنـس  اه و  حـلاص 

هب تبـسن  ار  دوخ  عضوم  ًایناث  .دننک  مالعا  دوب ، شتنطلـس  ماقم  هب  مارتحا  ناشیا  روظنم  هک  یـساسا ، نوناق  هب  تبـسن  ار  دوخ  عضوم 
نآ رد  .تشاد  جاور  قلطم  یفاب  یفنم  رازاب  اهزور  نآ  یلو  مداد  عـالطا  ناـیاقآ  هب  ار  بلطم  نیا  نم  .دـنزاس  صخـشم  هدوت  بزح 

هرابرد هملک  ود  ندرک  نالعا  تفرگ ، دـش  یم  یلم  تضهن  عفن  هب  زاـیتما  هنوگ  همه  دوب و  لزلزتم  تخـس  همکاـح  تئیه  هک  ناـمز 
ود نیا  ناربهر  یلو  .دزاس  نشور  صخـشم و  یجراخ  یلخاد و  هبنج  زا  ار  تضهن  عضو  تسناوت  یم  هدوت  بزح  یـساسا و  نوناـق 

(1) .دنتشاد هگن  توکسم  ار  عوضوم 

ص 421 422. یکلم ، یسایس  تارطاخ  یکلم ، لیلخ  - 1
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مه یّلم ، ههبج  زا  ياراداوه  هب  نامز  نآ  تارهاـظت  رد  هدوت  بزح  لـعفلاب  يورین  روضح  هک  دوش  یم  نشور  ٌـالماک  هتـشون  نیا  زا 
یمن هک  دـندوبن  هدوـت  بزح  ندرک  موـکحم  هب  رـضاح  تهج  نیا  هـب  اـهنآ  .یّلم  هـهبج  ناربـهر  يارب  مـه  دوـب و  هلئـسم  هاـش  يارب 

.دنهدب تسد  زا  ار  لعفلاب  يورین  نیا  تیامح  دنتساوخ 

رادفرط ًادج  یلو  دشاب  هتشادن  یتسیسکرام  ینعی  ینیددض  ینلع  يریگ  عضوم  هک  یبزح  اجنیا  رد  هک  تفریذپ  دیاب  ار  ّتیعقاو  نیا 
يارب يا  هماـنرب  مه  يدازآ  تضهن  .دـنک  ادـیپ  عیـسو  شرتـسگ  اـه  هدوـت  ناـیم  رد  دـناوت  یم  دـشاب ، قـیمع  یعاـمتجا  تاحالـصا 
دناوتب هک  ینـشور  همانرب  چـیه  هعماج  يداصتقا  لّوحت  هنیمز  رد  مراد ، عالطا  نم  هک  اجنآ  اـت  .تشادـن  یعاـمتجا  قیمع  تاحالـصا 

.تشادن دنک ، بلج  ار  ناریا  مدرم  قلطم  تیرثکا  ینعی  هدنوش ، رامثتسا  شکتمحز و  ياه  هدوت 

؟ روط هچ  یّلم  ههبج  س :

.تشادن يا  هشیر  ناریا  هعماج  رد  رگید  ینعی  چیه ، ج :

.حبش لثم  درک ، یم  تکرح  ناریارد  یّلم  ههبج  هیاس  هک  دیوگ  یم  یتاجن  ياقآ  دوخ  س :

هک دوب  یعقاو  حبش  کی  حبش ، نآ  یلو  .مسینومک  حبش  ...ددرگ  یم  دراد  اپورا  رد  یحبش  هتفگ : سکرام  نامه  نیع  حبش ، هلب  ج :
رتکد زا  دعب  نوچ  .دوب  حبش  طقف  یّلم  ههبج  هرابرد  اّما  تخادنا ، رطخ  هب  ار  ناهج  رگتراغ  يراد  هیامرـس  ماظن  درک و  دشر  مک  مک 
هورگ اهنت  یّلم  ههبج  زا  .سب  دندوب و  هدنام  اجنامه  یمـسا  ياه  ّتیـصخش  زا  هدـع  کی  .دـنامن  یّلم  ههبج  زا  يزیچ  ًاعقاو  قّدـصم 
ربهر هک  یباجنـس  رتکد  هیلع  ًادیدش  شا ، هتـسد  راد و  رایتخب و  مه  بزح  نیا  رد  هک  دوب  هدـنام  ناریا  بزح  مان  هب  یکچوک  رایـسب 

رد .دـندوب  هدـمآ  ترجاـهم  زا  یّلم  ههبج  ماـن  هب  يرتفد ، نیتم  رتـکد  دـنزرف  دـننام  مه ، يا  هدـع  .درک  یم  يدـنب  هتـسد  دوب ، بزح 
یم مارتحا  درمگرزب  نآ  هب  هک  یناـسک  همه  دـش ، رازگرب  قّدـصم  رتـکد  تشادـگرزب  يارب  داـبآ  دـمحا  رد  هک  یمیظع  تارهاـظت 

ترجاهم زا  نویساردفنک ، ياضعا  زا  هک  مه  يدارفا  .دنتشادن  ّقلعت  یّلم  ههبج  هب  نانآ  قلطم  تیرثکا  دنتشاد و  تکرـش  دنتـشاذگ ،
.دنتشادن يرثؤم  شقن  چیه  دندز و  یم  رگیدمه  رس  يوت  همه  .دندوب  هکت  هاجنپ  دندوب ، هدمآ 

نیا دـیوگب  دـشاب و  تّدـم  زارد  قیقد و  نشور و  یعامتجا  همانرب  کی  اـب  یبـالقنا  یبزح  دـیاب  میوگ  یم  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب 
لثم .دـهاوخ  یم  نامز  لاس  دـص  دـیاش  ای  لاس و  هاجنپ  دوش و  یمن  لـصاح  ادرف  زورما و  مه  نیا  هک  دوشب  ماـجنا  یتسیاـب  اـهراک 

همه رد  تسینومک  بزح 
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یعامتجا نارحب  کی  اب  فداصم  يا  هرود  کی  هکنیا  رگم  .دنه  ای  هسنارف  ای  ایلاتیا  تسینومک  بزح  لثم  .ینونک  ناهج  ياهروشک 
.هیسور ربتکا  بالقنا  لثم  دننک ، ادیپ  شیارگ  صوصخب  همانرب  کی  هب  دننک و  نایصع  مدرم  دوشب و 

.دنریگب تسد  هب  ار  تردق  دنشاب و  هدامآ  مه  اهنیا  س :

یبهذم ًاقیمع  يروشک  رد  .دنشاب  هتشاد  مه  ار  تردق  يرادهگن  ییاناوت  دنریگب و  تسد  رد  ار  تردق  دنـشاب و  هدامآ  اهنیا  هلب ، ج :
ینعی مدرم ، مهم  راـشقا  هب  دـشاب و  یمدرم  دـشاب و  لـماک  هملک ، یعقاو  ياـنعم  هـب  دـشابن و  یبهذـم  دـض  بزح  دـیاب  ناریا  دـننام 

.دهدب باوج  هاوخیدازآ  نارکفنشور  ناناقهد و  نارگراک ،

کی رد  همه  هک  درادـن  دوـجو  ییارگ  مظن  بزّحت و  هـّیحور  ناریا  رد  هـک  تـسا  نـیا  حیـضوت  کـی  لکـشم ، نـیا  هیجوـت  رد  س :
.تسین مدرم  رد  بیزحت  هیحور  ینعی  دننازیرگ ، بزح  زا  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  مه  بازحا  همانراک  دنریگب و  رارق  تالیکشت 

؟ دراد یتوافت  هچ  دنه  ای  ناتسکاپ و  اب  ناریا  رگم  .مناد  یمن  تسرد  ار  ییاهرظن  نینچ  نم  ج :

اجنیا بزح  کی  رس  کی  ینعی  .دنا  هتشاد  جراخ  هب  ییاه  یگتـسباو  یعون  هب  ناریا ، رد  بازحا  همه  هک  دشاب  نیا  شتلع  دیاش  س :
ره دـید  یم  نوچ  .تشاد  هعفاد  بازحا  هب  تبـسن  هبذاج ، ياج  هب  اـم  هعماـج  اذـل  .تساـجک  رد  هک  دوبن  مولعم  شرگید  رـس  دوب و 

ندوب یقرت  نابدرن  ناریا ، رد  بازحا  رگید  هلئـسم  .دروخ  یم  هرگ  اهزرم  نوریب  اب  یعون  هب  شتـشونرس  دش  یبزح  لخاد  هک  یـسک 
.رگید صاخ  یسایس  فادها  ای  تموکح و  هب  ندیسر  هلیسو  هکنیا  ای  دوب و  اهنآ 

دوبن حرطم  یعامتجا  هشیدنا  یـسایس و  گنهرف  شرتسگ  دشر و  يارب  یناکم  لحم و  ای  یمدرم و  هاگیاپ  ناونع  هب  ناریا ، رد  بزح 
یـسایس یعامتجا و  راتخاس  هب  بلطم  نیا  منک  یم  رکف  دوب و  حرطم  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  یقرت  نابدرن  کـی  ناونع  هب  اـهنت  و 

.ریخا لاس  دص  رد  یسایس  خلت  ياه  هبرجت  اب  مهنآ  ددرگ ، یم  رب  ناریا 

دناوتب ات  دـسرب  تموکح  هب  هک  تسا  نیا  یـسایس  بزح  کی  فدـه  ًالوصا  .متـسین  قفاوم  یّقلت  زرط  نیا  دروخرب و  نیا  اـب  نم  ج :
.دشاب دناوت  یمن  نیا  زا  ریغ  .دنک  یلمع  تسا  هداد  هئارا  مدرم  هب  هک  ار  يا  همانرب 

ای .درب  الاب  ار  هعماج  گنهرف  طقف  دهاوخب  ات  تسین  یگنهرف  ّتیعمج  هک  یسایس  بزح 
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یسایس صّخشم  همانرب  کی  ياراد  هک  یهورگ  زا : تسا  ترابع  یّلک  روط  هب  یمدرم  بزح  کی  تیهام  .دنک  داوساب  ار  مدرم  ًالثم 
هافر و هب  یباـی  تسد  دوجوم و  ماـظن  صقاون  اـهدوبمک و  ندرب  نیب  زا  هعماـج و  راـتخاس  رییغت  يارب  هماـنرب  نآ  ساـسارب  دنتـسه و 

.دننک یم  تیلاّعف  مدرم ، تیرثکا  یتخبشوخ 

هب هکنیا  زا  سپ  یمدرم  يا و  هدوت  بازحا  دروم  رد  همکاـح و  تئیه  هب  هتـسباو  بازحا  دروـم  رد  اـهنت  ندـش ، یقرت  ناـبدرن  هلئـسم 
.دنک یم  قدص  دنسر ، یم  تردق 

بزح یتقو  .دنـسرب  یماقم  هب  هکنیا  يارب  دـندروآ  يور  دوب  تردـق  رد  هک  یبزح  هب  وا  نادـننامه  نیـستلی و  لـیبق  زا  يداـیز  دارفا 
هئطوت وا  هیلع  ندش  لیکو  زا  سپ  دنوش و  لیکو  ات  دندش  وا  بزح  وضع  مه  شنیفلاخم  یتح  دش ، تسرد  هنطلـسلا  ماوق  تارکومد 

رب تسا  نکمم  مه  دشاب و  یبلط  هاج  هیاپ  رب  تسا  نکمم  مه  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ینورد  يدنب  هورگ  بازحا ، یـضعبرد  .دـندرک 
(. کیتکات يژتارتسا و   ) بزح درکلمع  هویش  تسایس و  هدمع  لئاسم  رد  رظن  فالتخا  هیاپ 

ناراد هیامرـس  رگا  ًـالثم  .دنـشاب  هتـشاد  دوجو  داـضتم  يداـصتقا  عفاـنم  ياراد  ياـههورگ  بزح ، کـی  نورد  رد  تسا  نکمم  هاـگ 
يارب نیمز  تمیق  هک  دـنلیام  ناراد ، هیامرـس  .دوش  یم  ادـیپ  ضقاـنت  ناـشنایم  ًاملـسم  دنـشاب ، بزح  کـی  رد  ناراد  نیمز  یتعنص و 
يراد هیامرـس  ياـهروشک  رد  .دور  ـالاب  رتـشیب  هچره  نیمز  تمیق  دـنلیام  ناراد  نیمز  یلو  دـشاب  نازرا  ناـشیاه  هناـخراک  نتخاـس 

دنتسه و هتسباو  گرزب  يراد  هیامرـس  هب  ود  ره  هک  بزح  ود  نآ  رد  هک  تسا  اکیرمآ  دننام  ای  .دراد  دوجو  لکـش  ود  مه  هتفرـشیپ 
ياهروشک دننام  ای  .دننک و  یم  تسد  هب  تسد  ار  تردـق  دـنزادرپ و  یم  مه  اب  يرگرز  گنج  هب  یعرف  ًالماک  یلئاسم  هرابرد  اهنت 

ناراد هیامرـس  هدـنیامن  ًامـسر  رگید ، مان  کی  ای  راک و  هظفاـحم  ماـن  هب  یکی  گرزب  بزح  ود  ًـالومعم  اـجنآ  رد  هک  تسا  ییاـپورا 
ناملآ و هسنارف و  رد   ) تارکومد لایسوس  تسیلایسوس و  بزح  و  اداناک ) ناتسلگنا و  « ) راک بزح   » مان ریز  يرگید  تسا و  گرزب 

دایز مک و  هرابرد  ناشفالتخا  اهنت  دننک و  یم  عافد  نالک  يراد  هیامرـس  ماظن  زا  بزح  ود  ره  اما  .دـنک  یم  تیلاعف  اهروشک ) رگید 
يا هشیر  رییغت  چـیه  بازحا ، نیا  ندـش  اج  هباج  اب  هک  تسا  نایع  ًالماک  مه  لمع  رد  .تسا  یعامتجا  فراصم  يارب  هجدوب  ندرک 

دوجو مه  يرگید  بازحا  گرزب ، بزح  ود  رانک  رد  ییاـپورا ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  اـما  .دوش  یمن  ادـیپ  تلود  تسایـس  رد 
ورـشیپ یقرتم و  بازحا  نیا  .دـندرک  یم  عافد  مدرم  شکتمحز  ياه  هدوت  عفانم  زا  تاعامتجا ، يداع  لماکت  طیارـش  رد  هک  دـنراد 

ياههورگ زاغآ ، رد 
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دنمورین بزح  کی  تروص  هب  ات  دندرک  هزرابم  ینالوط  رایـسب  تدم  دندوب و  ورـشیپ  هاگآ و  نارگراک  نارکفنـشور و  زا  یکچوک 
.دنتفای لماکت 

کی ات  دندرک  يرایـسب  شالت  یملع ، مسیلایـسوس  بتکم  ناراذـگ  هیاپ  سلگنا ، سکرام و  لثم : یعامتجا  گرزب  ياه  ّتیـصخش 
لاس زا  سپ  اهنت  .دنک  مادنا  ضرع  مکاح  هقبط  هب  هتـسباو  بازحا  ربارب  رد  تسناوتن  اه  تدم  ات  اهنآ  بزح  .دـنروآ  دوجو  هب  بزح 

هعماج رد  مزال  یگدامآ  اریز  .دـننک  ادـیپ  هعماج  رد  یمکحم  ياپ  ياـج  دنتـسناوت  بازحا  نیا  هک  دوب  هزراـبم  شـالت و  زارد  ياـه 
.تشادن دوجو 

رمع مدرم و  ياه  هدوت  تّدـم  زارد  تّدـم و  هاتوک  ياهزاین  هب  هدـنهد  خـساپ  تسرد و  هماـنرب  هب  دـتفیب ، اـج  هکنیا  يارب  بزح ، ره 
.دوش بزح  کی  ندیسر  ّتیمکاح  هب  ای  عیرس و  دشر  بجوم  یعامتجا  ياه  نارحب  هک  نیا  رگم  .دراد  زاین  زارد ، رایسب  یفاک و 

ینالوط نارود  دـیاب  ام ، ریظن  ییاهروشک  ای  ام ، روشک  رد  دوجوم  گنهرف  هب  هجوت  اـب  دـینک  یمن  رکف  فیـصوت ، نیا  اـب  ـالاح  س :
؟ دوشب یبزح  گنهرف  شریذپ  هدامآ  هعماج  ات  دوش  یط  یسایس  هشیدنا  دشر 

ندـش وربور  دـیاقع و  دروخرب  دازآ و  هزرابم  نایرج  رد  اهنت  ینارحب  طیارـش  رد  هن  يداـع و  طیارـش  رد  یـسایس  هشیدـنا  دـشر  ج :
ات دنـشاب  هتـشاد  يدازآ  دـیاب  لّوا  هجرد  رد  تسایـس  نارظنبحاص  .تسا  ریذـپ  ناکما  هعماج  کـی  رد  یـسایس  فلتخم  ياـه  هیرظن 

.درک ریگارف  درادن ، دوجو  يدازآ  نآ  رد  هک  يا  هعماج  رد  دوش  یمن  ار  یسایس  هیرظن  چیه  .دننک  لقتنم  هعماج  هب  ار  دوخ  تاّیرظن 

بـش ًالثم  مینک و  حرطم  ار  بازحا  يدازآ  هلئـسم  ههام ، دنچ  لقادح  يزاس  هدامآ  کی  نودـب  رگا  ناریا ، هعماج  لثم  يا  هعماج  رد 
هطساوالب هجیتن  دننک ، تیلاّعف  یعنام ، چیه  نودب  دنناوت  یم  بازحا  دندازآ و  هدیقع  زاربا  رد  مدرم  هک  مینک  مالعا  حبص  میباوخب و 

.درک لمع  ماگ  هب  ماگ  دیاب  ناریا ، نوچ  يا  هعماج  رد  هشیدنا  رکف و  يدازآ  قّقحت  يارب  .تسا  یسایس  جرم  جره و  دیدرت ، نودب 

.دوش یم  لزلزتم  هعماج  ساسا  دبای ، همادا  یسایس  جرم  جره و  نیا  رگا  نوچ  روط ؟ هچ  س :

دوجو اب  تسا  نکمم  هک  رّوصت  نیا  .دیآ  یم  دوجو  هب  ماظن  رد  یتارییغت  لمع ، هشیدـنا و  رکف و  يدازآ  يرارقرب  اب  مّلـسم  ردـق  ج :
دوجو هب  یـسایس  دازآ  تیلاّعف  هدـیقع و  راهظا  يدازآ  ناکما  ینونک ، طیارـش  رد  يرییغت  نیرتکچوک  نودـب  ینونک و  عضو  ظـفح 

.تسا یطلغ  روصت  دیآ ،
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هشیر تاحالـصا  هیاس  رد  دوجوم ، هدرتسگ  ییاضران  زا  يا  هدننک  نییعت  هدمع و  شخب  هک  تسا  نکمم  ییاج  رد  اهنت  يرما  نینچ 
هدـیقع و راهظا  يدازآ  نتـشاد  زا  سپ  هعماج ، هدـننک  نییعت  تیرثکا  هتفر و  نیب  زا  تسایـس ، گنهرف و  داصتقا ، ياـه  هنیمز  رد  يا 

.دننک ینابیتشپ  ینونک  ماظن  زا  یعامتجا ، یسایس و  تیلاّعف 

.دنـشاب دنبیاپ  یلوصا  هب  دیاب  نآ  ياضعا  بازحا و  ناربهر  لاح  ره  هب  دوشن ؟ نانبل  لثم  ام  روشک  هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  س :
 ... یضرا و ّتیمامت  یّلم ، عفانم  یساسا ، نوناق  لثم  یلوصا 

دوجو مه  ینیمـضت  چـیه  .تسا  جرم  جره و  شا  هجیتن  دوشب ، ماجنا  كرادـت ، نودـب  رگا  يراک  نینچ  متفگ  هک  روطناـمه  هلب ، ج :
لاس لوط 12  رد  .دوشب  رتدب  عضو  دیـسرت ، یم  هچنآ  زا  مه  دیاش  .دوش  رارقرب  یقطنم  یـشمارآ  جرم ، جره و  نیا  یپ  رد  هک  درادن 

، يرییغت نینچ  .تسا و  هدـش  راوشد  رایـسب  یندـم  هعماج  هب  دوجوم  عضو  زا  یناهگان  رییغت  ناـکما  هک  هدـش  يروط  عضو  هتـشذگ ،
.دریگ ماجنا  هدش  رکف  هبناج و  همه  هشقن  کی  هیاپ  رب  ماگ و  هب  ماگ  دیاب  متفگ ، هک  روطنامه 

یقاب اه  تشرد  هناد  اهنت  دوش و  هتخیر  نیمز  هب  هدش و  لابرغ  اهزیر  هدرخ  هکنآ  يارب  نامروشک  رد  بالقنا 1357  يزوریپ  زا  سپ 
دمایپ رد  هدـمآ  دوجوب  تموکح  هک  دوب  مزال  ناـمز  .دـنتفیب  اـج  بازحا  هکنیا  يارب  .تساوخ  یم  ناـمز  دـنریگب ، لکـش  دـننامب و 

دوخ تایرظن  دنتساوخ  یم  گنفت  کمک  اب  هتـشادرب و  گنفت  روشک  هشوگ  راهچ  رد  هک  ار  ییاههورگ  وس  کی  زا  دناوتب  بالقنا ،
، دننکب یقطنم  یسایس  تیلاعف  دنهاوخ  یم  هک  یبازحا  اههورگ و  نآ  هب  رگید  يوس  زا  دناشنب و  ناشیاج  رس  دنناشنب ، یـسرک  هب  ار 

.دهدب تاغیلبت  تیلاعف و  يدازآ 

گرزب و هابتـشا  کی  اوق ، لک  یهدنامرف  يروهمج و  تسایر  هب  ردص  ینب  دـننام  ییوجارجام  درف  ندـش  هدـیزگرب  نایرج ، نیا  رد 
مکاح روشک  رب  یمالـسا  يروهمج  بزح  رتفد  راجفنا  وا و  يرانکرب  زا  سپ  هک  دـش  یعـضو  نامه  شا  هجیتن  دوب و  زاس  تشونرس 

هرـصاحم ریظن  نآ ، ياهدـمایپ  هلاس و  تشه  گـنج  ناریا و  هب  قارع  زواـجت  هتبلا  .تسا  هتفاـی  تّدـش  زور  هب  زور  زورما ، اـت  دـش و 
گنج نیا  نارود  رد  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  هک  یتاهابتـشا  رانک  رد  هریغ ، قارع و  هب  یجراـخ  ياـه  کـمک  يداـصتقا و 

میکحت شیادیپ و  رد  ینیگنس  رایسب  مهس  دجنگ  یمن  ام  يوگتفگ  رد  هک  دراد  يا  هناگادج  لصفم  ثحب  دوخ  هک  تفرگ  تروص 
.دراد ینونک  عضو 

هک یماظن  ياه  هیاپ  ندرک  نک  هشیر  موزل  روشک و  داصتقا  تسایس و  تیریدم  هقباس  نتشادن 
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چیه رد  زونه  هک  یماظن  اب  نآ  ندرک  نیـشناج  یعامتجا و  یـسایس ، يداصتقا ، یگنهرف ، یماظن ، ياه  هنیمز  رد  دوب  هدـش  نوگنرس 
حلـص مارآ و  لوحت  نیا  هدهع  زا  دـناوتن  یمالـسا  يروهمج  تلود  هک  دـش  ثعاب  دوب ، هدـشن  هبرجت  یخیرات  چـیه  رد  ایند و  ياج 

.دیآرب یسایس  تیلاعف  يدازآ  نیمأت  مظن و  ظفح  ینعی  روشک ، نورد  رد  زیمآ 

؟ تسناوتن ارچ  س :

.ناریا زور  نآ  طیارش  ریظن  یطیارش  رد  هدش  هبرجت  يوگلا  ندوبن  روشک و  هرادا  يارب  یسایس  هبرجت  نتشادن  .متفگ  ار  شلیلد  ج :

؟ نیمه طقف  یکی ، نیا  س :

یپ رد  هک  دوبن  هیـسور  بالقنا  دننام  دـمآ ، تسد  هب  ناسآ  یلیخ  ناریا ، بالقنا  يزوریپ  .دوب  نیمه  هدـننک  نییعت  لماع  نیمه ، ج :
روشک ياه 18  شترا  میقتـسم  تلاخد  یلخاد و  گـنج  لاـس  ود  اـب  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلاـس و  راـهچ  گـنج  بیجع  یبارخ 

.دشاب هارمه  روشک  بونج  لامش و  قرش و  برغ و  زا  يراد  هیامرس 

راوشد راک  لاس  لهچ  رب  هوالع  هک  دوب  نیا  يارب  دـیآ ، قئاـف  تالکـشم  نیا  رب  تسناوت  اـهکیوشلب )  ) هیـسور تسینومک  بزح  رگا 
یسررب و  بالقنا 1915 )  ) بالقنا کی  رد  تکرـش  شزرا  اب  رایـسب  هبرجت  يرازت ، میژر  قانتخا  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ینامزاس 

.تشاد دوخ  تایبرجت  نابنا  رد  ار  تسکش  للع  هبناج  همه 

هتفگ رد  هک  روطنامه  ماـما ، ناـمه  یلو  .شیاتـس  لـباق  ینیبزیت  يوق و  رایـسب  هدارا  کـی  اـب  .دوب  ماـما  هتبلا  دوب ؟ هچ  ناریا  رد  یلو 
روشک هرادا  ياه  تیلوئسم  نیرت  مهم  دندرک و  دامتعا  هداز  بطق  ردص و  ینب  دننام  يدارفا  هب  دندرک و  هابتـشا  تسه  مه  ناشدوخ 

.دندرک راذگاو  نانآ  هب  ار 

عیسو رایسب  لخاد ، زا  هئطوت  داعبا  دوب و  هدیسر  تردق  هب  هزات  تموکح  هک  نیا  یکی  .میدروخرب  لکشم  ود  هب  اجنیا  ام  دینیبب ، س :
.دوب

! دوب مه  ّتیلقا )  ) قلخ ییادـف  ياهکیرچ  نیـسیروئت  اّما  دوب ، ناگدنـسیون  نوناک  وضع  رهاظ  هب  ًـالثم  هک  میتشاد  ار  دارفا  یـضعب  اـم 
بازحا اجنیا  رد  .تشاد  رت  يوق  يرکف  یسایس و  گنهرف  شبالقنا ، زا  لبق  ناریا ، تبـسن  هب  هیـسور  هکنیا  مّود  .دوب  نیا  ثحب  کی 

یکی نآ  هیکرت ، اب  يرگید  تخاس ، یم  مادص  اب  یکی  نآ  .دندوبن  دقتعم  یّلم  ّتیمکاح  یّلم و  عفانم  ّتیلک  هب  یتح  ام  ياههورگ  و 
.ناتسکاپ اب 

، لاثم ناونع  هب  نم  .دنتشادن  يا  هدننک  نییعت  شقن  دندوب و  یکچوک  ياههورگ  اهنیا  ج :
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ات دینیبب  ات  منک  یم  رکذ  دندیگنج ، یم  یمالسا  يروهمج  هیلع  هناحلـسم  قارع  ناتـسدرک  (1)« بازحا هّرد   » هک ار  یبازحا  تـسرهف 
بازحا هّرد  رد  دوخ ، دوب و  ینادـنز  ام  اب  اه  تسینومک  هیداّحتا  زا  هک  يدرف  ار  رامآ  نیا  .دـنا  هدوب  ّتیمها  مک  زیچان و  هزادـنا  هچ 

.تسا هداد  هئارا  دش ، میلست  دعب  دوب و 

.تسا یفازگ  ياعّدا  ًاملسم  هک  دراد  گرمشیپ  رفن  رازه  هدزاود  درک  یم  اعّدا  ناتسدرک  تارکومد  بزح  . 1

.رفن نیدهاجم 1500  نامزاس  . 2

.رفن  3000 دنهس ) هلموک +   ) تسینومک بزح  . 3

.رفن ناقهد 20  فرشا  هورگ  قلخ ، ییادف  ياهکیرچ  . 4

.رفن ات 70  تیلقا 60  هورگ  قلخ ، ییادف  ياهکیرچ  . 5

(. 1360  ) رفن ناریا 150  ياه  قلخ  شخب  ییاهر  شترا  هورگ  قلخ ، ییادف  ياهکیرچ  . 6

(. 1364  ) رفن چیه  ( 1363  ) رفن ناریا 63  ياهقلخ  ییادف  ياهکیرچ  . 7

.رفن ناریا 20  ياهتسینومک  هیداحتا  . 8

.گرمشیپ ات 300   200 ینیسح ) نیدلازع  ردارب   ) ینیسح لالج  هورگ  . 9

.رفن رگراک 20  هار  . 10

.رفن  8 لاس 64 ، رد  ینیسح  نیدلاّزع  خیش  هورگ  رفن ،  20 زاغآ 63 ،  رد  ینیسح  نیدلاّزع  خیش  هورگ  . 11

.رفن یئاسیل 10  هلموک  هورگ  . 12

.رفن یقیدصرتکد 20  یلک  ریبد  هب  ناریا  ناربجنر  بزح  . 13

.رفن  17 12 اهکیرچ ) زا  بعشنم   ) نایئاکس . 14

 . وا دوخ  رفنکی  یلاسام ، نسح  کیتارکومد  یبالقنا  نامزاس  . 15

.رفن اهکیرچ 10 15  زا  یباعشنا  ناگزمره  نامزاس  . 16

.رفن رگتشک 10 15  یلع  تدحو  همانرب  وریپ  ییادف  ياهکیرچ  نامزاس  . 17
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.ناقرف راکیپ و  نامزاس  زا  يرفن  دنچ  زین  و 

ناتسدرک تارکومد  بزح  زا  ریغ  اه  هورگ  نیا  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  نیا 

.دندرک یم  قالطا  ناریا  زرم  کیدزن  قارع ، رد  يا  هقطنم  هب  اه  کهورگ  هک  تسا  یمان  بازحا » هّرد  - » 1
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.دنا هدوب  یلاخوت  لبط  زیچان و  نیدهاجم  يا  هزادنا  ات  و  دنهس ) هلموک +   ) تسینومک بزح  ناریا و 

ینداد يدازآ  ایآ  تسیچ ؟ يدازآ  موهفم  ریخ ؟ ای  دشاب  يدودح  ياراد  دیاب  يدازآ  ایآ  .تسا  یقاب  نانچمه  يدازآ ، ثحب  اّما  س :
.دنک دشر  دناوت  یم  دیسر ، يدازآ  هب  يا  هعماج  رگا  هک  دنیوگ  یم  ناسانـش  هعماج  زا  يا  هدع  یندیـسر ؟ ای  و  ینتفرگ ؟ ای  تسا و 
يولج هک  نیا  يارب  دوش  زاب  اهرد  هبترم  کی  رگا  هتـشاد ، هتـسب  دـص  رد  دـص  گنهرف  کی  امـش  لوق  هب  هک  يا  هعماـج  رد  بوخ ،

؟ درک دیاب  هچ  دروخن ، همطل  يدازآ  هب  دوش و  هتفرگ  اه  هئطوت  مومسم و  ياه  طابترا  اه و  فارحنا 

دـندوب و رامعتـسا  هطلـس  ریز  ياـهروشک  اـهنیا  دـنه  ناتـسکاپ و  .میراد  ناـمدوخ  راـنک  نیمه  رگید ، هنومن  ود  نـآلا  اـم  .دـینیبب  ج :
.دوب ناریا  زا  رتدب  بتارم  هب  ناشطیارش 

.دوبن رتدب  یلیخ  س :

امش .دندرک  یم  کیلش  دنتسب و  یم  پوت  هلول  هناهد  هب  ار  نویبالقنا  اجنآ  .دوب  كانتشحو  اجنآ  رد  ناتسلگنا  رامعتسا  .دوب  ارچ  ج :
یتخس طیارش  .دیبایرد  ار  سیگنا  رامعتسا  نارود  رد  مکاح  طیارش  ات  دیناوخب  ار  ورهن  لعل  رهاوج  هتشون  ناتـسودنه  فشک  خیرات 

.یگنهرف رظنزا  مه  و  يداصتقا ، رظن  زا  مه  یسایس و  رظن  زا  مه  .دوب 

گیل ملسم  بزح  .تشاد  يرت  يوق  یسایس  گنهرف  اّما  دوب  هرمعتسم  هک  نیا  اب  .دوب  ام  زا  رتولج  ناتسکاپ  یـسایس  گنهرف  اّما  س :
مه هار  لّوا  رد  هزات  نارود  نآ  رد  ام  درک و  یم  هزرابم  رامعتسا  هیلع  یسایس  هنحص  رد  هک  دوب  گرزب  تردق  کی  لاس 1310 ، رد 

.میدوبن

سدـنهم هلمج  نآ  زا  ناریا و  ملپید  نازوـمآ  شناد  نیرتـهب  زا  هورگ  نیلّوا  تـلود ، لاس 1310 ، نامه  رد  .دـینک  یم  ّولغ  امـش  ج :
هب ناتـسکاپ  دنه و  رد  يداوس  یب  نازیم  .دـش  حاتتفا  نارهت  هاگـشناد  داتـسرف و  اپورا  هب  ار  رگید  يا  هدـع  ینارا و  رتکد  ناگرزاب و 

.ناتسلگنا رامعتسا  تمدخ  رد  هکلب  دنه ، ّتلم  تمدخ  رد  هن  اّما  دوب  یگرزب  تردق  ناتسودنه  .دوب  رتشیب  ناریا  زا  بتارم 

یتح .دوب  رتالاب  یـسایس  دشر  سیلگنا ، تموکح  عون  ریثأت  تحت  مه  دیاش  ناتـسلگنا ، تارمعتـسم  رد  هک  دوب  نیا  ّتلع  دـیاش  س :
ریغ هرگنک  بزح  هدوب و  نادـنز  رد  هشیمه  هرگنک  ناربهر  دـنهرد ، .دـنروآ  دوجو  هب  دـفو »  » ماـن هب  یـسایس  بزح  کـی  رـصم  رد 
نیا مه  ناش  هیجوت  دـندرک و  بوکرـس  ار  يدازآ  رامعتـسا ، ندوب  یئرمان  يوروش و  اب  ترواجم  ّتلع  هب  ناریا ، رد  اّما  دوب  ینوناـق 

ای دنک و  دس  ار  يوروش  ذوفن  يولج  دناوت  یم  هماکدوخ  ماظن  هک  دوب 
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.دریگب ار  لقتسم  تکرح  ره  يولج  مسینومک ، اب  هزرابم  هناهب  هب  یتح  .دریگب  ار  لقتسم  ياه  تکرح  تیناحور و  يولج 

! تدروخ یم  يوروش  یهدب ، يدازآ  هّرذ  کی  رگا  ینعی  ج :

رّرکم تاهابتـشا  دـیاش  دـندوب و  هدرک  تسرد  کسرتم  کی  يوروش  زا  دوخ ، هطلـس  يرارقرب  يارب  ناتـسلگنا ، اکیرمآ و  هتبلا  س :
.دوشن ادیپ  یسایس  دشر  دیایب و  مهارف  یطیارش  نینچ  ات  درک  کمک  هیضق  نیا  هب  مه  يوروش  هب  صاخ  ياه  یگتسباو  ای  پچ و 

هک يدوجو  اب  ناتسودنه ، رد  هک  مینیب  یم  ام  نونکا  یلو  تشادن  یـسایس  دشر  ناتـسودنه  لثم  ناریا ، هعماج  هک  تسا  تسرد  ج :
هسیاقم لباق  ناریا  اب  ًالـصا  دنراد و  تیلاّعف  اجنآ  رد  نوگانوگ  بازحا  اههورگ و  اما ، دراد  دوجو  هقرف  بهذم و  هاجنپ  دص و  دص ،

.تسا هتفرگ  هشیر  اجنآ  رد  یسارکومد  .تسین 

.داتفا رود  یخیرات  تایعقاو  زا  دیابن  سیلگنا  نایاورنامرف  تسد  هب  دنه  مدرم  هب  يزومآداوس  هژیو  هب  گنهرف و  شرتسگ  هرابرد 

زاغآ زا  مدرم  هدوت  دش و  ینوناق  لاس 1870  زا  اهنت  ناتـسلگنا  دوخرد  يرابجا  یناگمه  یئادتبا  يزومآداوس  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
: تسا هتفگ  نیا  هاوگ  ریز  هتشون  .دندروآ  ور  همانزور  ندناوخ  هب  متسیب  هدس 

مهدزون هدس  نایاپ  زا  اهنت  .دندناوخ  یم  همانزور  هدرکلیـصحت  هفرم و  ياه  هداوناخ  هب  ناگتـسباو  اهنت  ناتـسلگنا  رد  لاس 1890  ات 
ور همانزور  ندناوخ  هب  دـش  هتفر  راک  هب  ناتـسلگنا  رد  لاس 1870  زا  هک  یناـگمه » یئادـتبا  شزومآ  نوناـق   » یپ رد  هک  مدرم  هدوت 

هتخومآداوس هزات  مدرم  هدوت  يارب  اهنآ  مهف  دوب  اه  هدرکلیـصحت  يارب  نامز  نآ  رد  اه  هماـنزور  ياـشنا  هک  اـجنآ  زا  یلو  .دـندروآ 
سیون همانـشیامن  واش  درانرب  جرج  هک  درک  راشتنا  هب  زاغآ  هراتـس ) « ) راتـس  » مان هب  رـصع  همانزور  کی  لاـس 1885  رد  .دوب  راوشد 

یلید  » يدادماب همانزور  لاس 1906  رد  .دوب  ناتـسلگنا  رد  یـسیون  همانزور  راک  زاغآ  اهنت  نیا  اـما  .دوب  نآ  ناگدنـسیون  زا  رادـمان 
.دنناوخب دنرخب و  ارنآ  دنناوتب  هتخومآداوس  هزات  مدرم  هدوت  هک  دشاب  يا  همانزور  هک  جامآ  نیا  اب  درک  راشتنا  هب  زاغآ  لیم »

رد دـندوب ، داوس  یب  مدرم  تیرثـکا  مهدزوـن  هدـس  ناـیاپ  اـت  ناـشدوخ  روـشکرد  هک  یـسیلگنا  ناـیاورنامرف  هنوـگچ  بیترت  نیا  هب 
رد ناشیدـنارگید  لمحتو  یـسایس  راکفا  دـشر  نم  دـید  هب  دـنزای ؟ تسد  یمومع  گـنهرف  شرتسگ  هب  ناتـسودنه  دوخ  هرمعتـسم 

ینید تاداقتعا  هیاپ  ناتسودنه 
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هک اه  يریگرد  یخرب  زا  هتـشذگ  دننک و  یم  هدرک و  یگدـنز  رگیدـکی  رانک  رد  نوگانوگ  ياه  نییآ  ناوریپ  روشک  نیا  رد  .دراد 
رد مکاـح  يوجدوس  تاـقبط  نینچمه  روـشک و  نورد  رد  ناشناگتـسباو  هناـگیب و  یتسیلاـیرپما  ياـهورین  تاـکیرحت  یپ  رد  رتـشیب 

مـسیلایرپما ینعی  كرتشم  نمـشد  اب  دربن  رد  دـندرب و  یم  رـس  هب  يرابدرب  اـب  یلک  روط  هب  مدرم  دـیآ ، یم  دوجو  هب  روشک  داـصتقا 
نایم نتخادنا  یئادج  يارب  ینیئآ  یگنوگ  دنچ  نیا  زا  دندیشوک  رایـسب  ایناتیرب  نارازگراک  .دنتفرگ  یم  رارق  مه  رانک  رد  ناتـسلگنا 
مخت ناتـسودنه  زا  ناتـسکاپ  ندرک  ادـج  اب  مه  نایاپ  رد  دـننک و  يریگ  هرهب  دوخ  یئاورنامرف  ندرک  مکحم  ناتـسودنه و  ياهقلخ 

.دنک یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  اکیرمآ  مسیلایرپما  نونکا  دنتشاک و  گرزب  يایند  نیا  رد  ار  هنیک  ینمشد و 

.تسا یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  تموـکح و  تسایـس و  رد  ناـنز  تکرـش  دروـخ  یم  مشچ  هب  گرزب  هراـق  نیا  رد  هک  يرگید  زیچ 
رد یتح  هکلب  تسین ، مکاح  مالـسا  نیئآ  هک  اکنالیرـس  ناتـسودنه و  رد  اهنت  هن  گرزب  هراـق  نیا  يدازآ  زا  سپ  هک  تسین  یقاـفتا 
رد نونکا  مه  .تسا  ریگمشچ  تسایس  نادیم  رد  نانز  شقن  دنتسه ، ناملسم  مدرم  دصرد  هب 95  کیدزن  هک  شدالگنب  ناتسکاپ و 

وناب زرابم  يوناـب  ود  روشک  یـسایس  گرزب  شبنج  ود  ربهر  شدـالگنب  رد  .تسا  وناـب  کـی  مود  رود  يارب  ریزو  تسخن  ناتـسکاپ 
« هکیاناردـناب  » ناوناب ریزو  تسخن  مه  روهمج و  سیئر  مه  اکنالیرـس  رد  دنتـسه و  نامحرلاءایـض  نارتخد  هنیـسح »  » وناـب و  ایـض » »

.دنشاب یم  روشک  نآ  نیشیپ  لوتقم  روهمج  سیئر  هکیاناردناب »  » بانج رسمه  رتخد و 

يروتاـتکید تموکح  اـب  هزراـبم  يربهر  راـمنایم ، رد  .دـید  ناوت  یم  مه  يزنودـنا  و  همرب )  ) راـمنایم ياـهروشک  رد  ار  ناـیرج  نیا 
ونراکوس رتکد  رتخد  ونراکوس »  » وناب ار  هزرابم  نیا  يزنودنا  رد  دراد و  تسد  رد  لبون  هزیاج  هدـنرب  یـسوس » ناس   » وناب ار  نایماظن 

.دنک یم  يربهر  دش ، نوگنرس  وتراهوس »  » لارنژ تسد  هب  هک  روشک  نآ  روهمج  سیئر  نیلوا 

یم پاچ  همانزور  یئبمب  هتکلک و  رد  مینک ، پاـچ  هماـنزور  میتسناوت  یمن  اـجنیا  رد  اـم  هطورـشم  ردـص  رد  هک  یعقوم  دـینیبب ! س :
.دوب رتشیب  اجنآ  رد  اه  تیلاّعف  طابترا و  یعون  هب  .دندرک 

راـیتخارد ار  یناـمز  نینچ  اـم  .دنتـشاد  ومن  دـشر و  يارب  يرتـشیب  ناـمز  اـهنآ  میوگ  یم  نم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .مناد  یم  ج :
.میتشادن

.دوب مهم  رایسب  یسیلگنا  نابز  نتسناد  دوخ  .دنتسناد  یم  نابز  یتح  اهنآ  س :

یّمهم یخیرات  شقن  دندوب و  يا  هدیمهف  هزادنا  یب  ناربهر  يدناگ  ورهن و  .دـنریگب  راک  هب  دنتـسناوت  مه  ار  نابز  میوگ  یم  نم  ج :
ورهن يدناگ.میتشادن و  ورهن  يدناگ و  ام  .دندرک  يزاب 
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ناربهر رگید  اهنآ و  .دنـشاب  هتفرگ  رارق  مدرم  ناشورخ  جوم  يور  یئاـهبابح  دـننام  یعاـمتجا  راـجفنا  کـی  رد  هک  دـندوبن  يدارفا 
نانمـشد اب  هزرابم  تدمزارد  نایرج  کی  رد  تشاد ، ینتـسسگان  دـنویپ  هناهاوخ  يدازآ  شبنج  اب  هک  دـنه  هنابلط  لالقتـسا  شبنج 

.دنتفرگ ياج  دنمورین  شبنج  نیا  شیپاشیپ  رد  هدرک و  دشر  يدازآ  لالقتسا و  ینورد  ینوریب و 

راجاق هلسلس  تموکح  لاس  دص  زا  شیب  یگنهرف و  يداصتقا و  یـسایس ، یگماکدوخ  اب  ییاورنامرف  لاس  نارازه  یپ  رد  ام ، روشک 
، نآ شود  هـب  شود  تخاـس و  راوـمه  سیلگنا  سور و  ياهتــسیلایرپما  هـنارگ  هطلــس  یباـیهار  يارب  ار  هار  شا  یتقاـیل  یب  اـب  هـک 

یلک هب  یعـضو  رد  تسناد ، ناشیدـنارگد  يارب  يراـبدرب  ندوـبن  هشیر  ار  نآ  ناوـت  یم  هک  مالـسا ، نیئآ  بیقر  نودـب  یئاورناـمرف 
ناش یهاـتوک  لـیلد  هب  اـت 1332  ياه 1320  لاس  تیطورـشم و  بـالقنا  هاـتوک  ياـه  نارود  .تشاد  رارق  ناتـسودنه  اـب  تواـفتم 

هدـناشن تسد  هماـکدوخ  ماـظن  کـی  تیمکاـح  یپ  رد  .دـنروآ  دوـجو  هب  اـم  هعماـج  عـضو  رد  يراد  هـشیر  ینوـگرگد  دنتـسناوتن 
.دمآ شیپ  لاس 1357  یمالسا  بالقنا  میظع  یعامتجا  راجفنا  ات 1357 ، زا 1332  هناگیب  مسیلایرپما 

تسا هتفگ  نایوجـشناد  اب  رادید  رد  یمـشاه  ياقآ  هک  روطنامه  دنتفرگ ، رارق  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  ماما  رانک  رد  هک  یناسک 
.دوب انثتسا  کی  ماما  .دنا  هتشادن  تکرش  یسایس  تازرابم  هنیمز  رد  مدرم  یتیاضران ، شبنج  يریگ  جوا  زا  شیپ  ات 

همانرب ایآ  تشاد ؟ یتاناکما  هچ  هعماج  راتخاس  رییغت  يارب  ماما  رگم  اّما  .تسا  یعامتجا  یبهذـم و  گرزب  نایـصع  کی  ربهر  ماـما ،
يارب یـسایس  ظاحل  هب  هچ  يداصتقا و  ظاـحل  هب  هچ  هداـمآ ، يورین  اـیآ  تشاد ؟ ار  شیاـبیز  فادـها  اهراعـش و  يارجا  يارب  مزـال 

هب اکیرما  ینابیتشپ  یئامنهار و  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوز  یلیخ  تشاد ؟ درک ، یم  حرطم  هک  ییابیز  ياهراعـش  نتخاـس  یلمع 
یلمع يارب  یبسانم  یعامتجا  يداصتقا و  ناکما  دـش و  مامت  گنج  هک  مه  یماگنه  .دـش  لیمحت  نهیم  هب  هلاس  تشه  گنج  قارع 

.دوبن رگید  ماما  دمآ ، تسد  هب  اهراعش  نآ  نتخاس 

.دوب هدشن  مهارف  نآ  یگدامآ  دیاش  س :

ماما رانک  رد  هک  یناسک  تشاد  رارمتسا  بالقنا  دوب و  هدنز  ماما  هک  یلّوا  نارود  نامه  .تسین  یگدامآ  هلأسم  تسین ، روط  نیا  ج :
اه یصلاخان  اب  اهنآ  زا  یخرب  .تسا  هدوب  یسایس  هزرابم  نیا  عون  ًاعبط  دنتـشاد و  یتازرابم  هنیـشیپ  يا  هنوگ  هب  یگمه  دنتفرگ ، رارق 

ار یسک  رتمک  دندنام  رادافو  بالقنا  هب  هک  اهنآ  نایم  زا  دندش و  هتخادنا  نوریب  بالقنا  هنودرگ  زا  دنتشاد  هک  اهیوردنت  و 
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.درکن ادیپ  رارمتسا  بالقنا  یمدرم  هبنج  نآ  مک  مک  هنافسأتم  یلو.دشاب  هتـشادن  یـسایس  هزرابم  هنیـشیپ  هک  تفرگ  غارـس  ناوت  یم 
.درکن ادیپ  رارمتسا  بلطم  نیا  تاواسم .»  » دیوگ یم  نآرق  رد  هک  يا  هبنج 

ام بالقنا  تفگ  یم  هراومه  وا  هکنیا  .درکن  افو  شرمع  .دشن  یلو  دنکب  هدایپ  نآ  بناوج  مامت  رد  ار  مالسا  نیئآ  تساوخ  یم  ماما 
داـجیا هبنج  دوش  هتفرگ  مالـسا  بهذـم  زا  یگژیو  نیا  هک  یماـگنه  .تسا  مالـسا  یبـالقنا  موهفم  ناـمه  تساـه ، هنهرباـپ  بـالقنا 

راعـش رد  اهنت  اه » هنهرباپ   » زا مالـسا  نیئآ  ینابیتشپ  خیرات  لوط  رد  هک  میراذگن  هتفگان  ار  نیا  هتبلا  .دـنام  یم  یقاب  نآ  ّتیدودـحم 
رگا ار  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  ارچ ؟ تشادـنرب ، یماگ  شزرارپ  جامآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هزرابم  مچرپ  يوس  هب  زگره  دـنام و  یقاب 

.میهدب تسرد  خساپ  رگید  ياه  شسرپ  يرایسب  هب  میناوت  یم  میبایب 

قیمع یلیخ  ثحب  هک  ارچ  داد ؛ رارق  یـسررب  دروم  رت  قـیمع  رایـسب  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  متـسه  دـقتعم  نم  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب 
یم هدـید  تاواسم  یعامتجا و  تلادـع  اب  هطبار  رد  باذـج  ابیز و  ياهراعـش  یمامت  مغریلع  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  هچنآ  اّما  .تسا 

هک يداصتقا  لیدعت  ناونع  تحت  لوپ  یللملا  نیب  قودنـص  یناهج و  کناب  ياه  هشقن  هب  نداد  نت  .تسا  راعـش  نیا  فالخرب  دوش ،
تسایس نیا  نیفلاخم  يارب  ّتیدودحم  داجیاو  تسا  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  داصتقا  رب  طلست  يارب  مسیلایرپما  تسایـس  لصا  رد 

؟  داتفا یم  یقافتا  هچ  تفر  یم  سلجم  هب  وا  رگا  دوب ؟ یسک  هچ  ماما  هب  اه  ینیئوخ  يوسوم  زا  رتکیدزن  تسا ، راعش  نآ  سکع  اه ،
ناریا رازاـب  ناگدـننادرگ  هـک  شیارگ  نـیا  اـب  نوـچ  دـندش ، هدز  راـنک  وا  نادـننامه  وا و  ارچ ؟ دـندش ، فذــح  وا  لاـثما  وا و  اـّما 

.دنتشادن يراگزاس  دندوب  شراتساوخ 

.مالس همانزور  دراد ، همانزور  نآلا  اّما  س :

كاندرد ياوآ  مالـس  ياه  هتـشون  يالبال  زا  .درادـن  داقتنا  تأرج  .تسا  هدـش  روبجم  يروسناس  دوخ  هب  مه  مالـس  همانزور  اّما  ج :
.دسر یم  شوگ  هب  دنراد  نامیا  نآ  هب  هچنآ  نتشون  يارب  يدازآ  نتشادن 

ياج هب  دنا ، هدش  یگدزرکفنـشور  عون  کی  راچد  یعون  هب  همه  اهنیا  هک  منک  یم  رکف  نم  دنک ؟ یم  يروسناسدوخ  روج  هچ  س :
راک دارفا  اب  یسایس  دروخرب  يور  دندمآ  دننک ، راک  هعماج  يرکف  گنهرف  يور  دنربب و  الاب  ار  هعماج  یسایس  گنهرف  دنیایب  هکنیا 

.دندرک

تسیچ و هعماج  یسایس  گنهرف  ندرب  الاب  زا  امش  دوصقم  هک  ممهف  یمن  نم  شتسار  ج :
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ّمهم لئاسم  هراـبرد  ءارآ  دـیاقع و  دروخرب  قیرط  زا  اـهنت  اـم  هعماـج  یـسایس  گـنهرف  دـینک ؟ یم  داهنـشیپ  نآ  يارب  ار  یـشور  هچ 
اب دودـحم  همانزور  کی  راشتنا  قیرط  زا  طقف  هن  دور و  یم  الاب  روشک ، شزومآ  گنهرف و  داـصتقا و  یجراـخ و  یلخاد و  تساـیس 

هیلّوا تاعاس  رد  هکلب  بش  همین  زا  دعب  تعاس 2  هن  مهنآ  نویزیولت ، ویدار و  رد  دازآ  ثحب  هار  زا  دیاب  هکلب  .دودحم  یناگدـنناوخ 
همانزور هک  يدودـحم  رایـسب  راک  .درب  الاب  ار  یـسایس  گنهرف  ناهیک ، تاعالطا و  لثم  راـشتنالاریثک  ياـه  هماـنزور  رد  اـی  بش و 

رطخ ینیب و  شیپ  ار  تسایس  نیا  بقاوع  دهدب و  رارق  داقتنا  دروم  ار  تلود  یسایس  يداصتقا و  تسایس  هک  دوب  نیا  درک  یم  مالس 
.دنک دزشوگ  ار  نآ 

رد اههورگ  بازحا و  همانراک  میدرگرب ؟ بازحا  يدازآ  يوشبلب  نآ  ياه 59 و 60 و  لاس  ّوج  هب  دیاب  دینک  یم  رکف  امش  ینعی  س :
.ّتتشت فالتخا و  دشر  مسیشاف ، جیورت  مسیشرانآ ، دوب ؟ هچ  اهلاس  نآ 

بوشآ ناراکبارخ و  هیلع  هبناج  همه  يریگ  تخـس  اب  مارم و  کـی  یـسایس  غیلبت  يدازآ  یبزح و  يدازآ  یتّدـم  رگا  نم  رظن  هب  ج :
.میتسه نآ  دهاش  ناتسکاپ  ناتسودنه و  رد  نونکا  مه  هک  تفر  یم  یتمس  هب  عاضوا  هتفر  هتفر  درک ، یم  ادیپ  رارمتسا  نابلط ،

دوخ رد  ربص  یبالقنا و  هیحور  یبالقنا و  تقادص  دـسر  یم  رظن  هب  ماظن ؟  رد  ای  دوب و  اهنایرج  بازحا و  دوخ  رد  لاکـشا  نیا  س :
.تشادن دوجو  بازحا 

رد هک  یّلم ، ههبج  ای  دوب و  رایتخب  تسد  رد  شرـس  کی  اّما  دـنک ، راک  دـهاوخ  یم  تسا و  یتسود  ناریا  یعّدـم  ناریا ، بزح  ًالثم 
.دوب برغ  رد  نآ  رگید  رس  درک و  یم  راک  یمسیلاربیل  نایرج  ناونع  هب  اجنیا 

اّما دـندوبن ، رایتخب  هک  سلجم  تیرثکا  .دوبن  رایتخب  هک  يدازآ  تضهن  اّما  دـش ، مامت  شراک  تفر  راـیتخب  اـت  .مناد  یم  ار  اـهنیا  ج :
رد مکاـح  مسینوـمک  هب  هتـسباو  هک  یبزح  رگید  درذـگ و  یم  يوروـش  داـّحتا  یـشاپورف  زا  هک  تساـهلاس  نوـنکا  .دـندش  فذـح 

.دیآ دوجو  هب  دناوت  یمن  دشاب ، هتشاد  جراخ  رد  مه  یهاگیاپ  دشاب و  يوروش 

دوب و رگا  یمالـسا  يروهمج  بزح  نامه  .دش  جراخ  ناریا  زا  ردـص  ینب  اب  دوز  یلیخ  دوب  راگزاسان  هک  نیدـهاجم  هورگ  يربهر 
ثحب و تاـسلج  يارب  تشاد و  برـشم  تعـسو  هک  وا  شور  همادا  اـب  تسناوـت  یم  دـش ، یم  هرادا  یتـشهب  هللا  تـیآ  نارود  دـننام 

.دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  رثا  درک ، یم  توعد  فلتخم  ياه  هتشر  ناسانشراک  يرایسب  زا  دازآ  يوگتفگ 

اب و  شزرا ، اب  يربهر  اب  مهنآ  دوب  بزح  کی  نوچ  یمالسا  يروهمج  بزح  نم  رظن  هب 
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میتسشن وگو  تفگ  هب  اهراب  وا  اب  ملئاق و  رایسب  مارتحا  شیارب  نم  هک  يرظتنم  دمحم  دیهـش  هلمج  زا  شزرا  اب  ناراکمه  زا  يرایـسب 
ندش دیهش  زا  سپ  اّما  .دوش  ّقفوم  تسناوت  یم  داد  یم  هئارا  مه  یبلاج  تارظن  درک و  یم  شوگ  ام  ياه  فرح  هب  هلـصوح  اب  وا  و 

دروخرب کی  اهنآ  نیب  دش و  یم  لیکـشت  یمالـسا  بزح  دنچ  یتح  رگا  یلو  .دـش  لیدـبت  یّقرت  نابدرن  هب  بزح  نآ  یتشهب ، رتکد 
شقن مدرم  یـسایس  تیبرت  رد  تسناوت  یم  یعـضو  نینچ  یمالـسا ، ریغ  بازحا  نودب  یتح  تفرگ ، یم  ماجنا  دازآ  يارآ  دـیاقع و 

.دنک يزاب  يرثؤم 

 ... مه دیاش  دش و  یّقرت  نابدرن  هب  لیدبت  مه  یمالسا  بزح  نامه  تسین  شگنهرف  نوچ  س :

راداوه بلج  رد  مه  اب  .دننک  ادیپ  هبرجت  دنریگب ، ناج  بازحا  نیا  تشاذگ  دیاب  تشاد ، ربص  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  .تسین  روطنیا  ج :
رد هاوخ  يروهمج  تارکوـمد و  بازحا  ياوـعد  دـننام  .ماـهّتا  يزاـسغورد و  نیهوـت و  شحف و  اـب  تباـقر  هکنیا  هن  دـننک  تباـقر 

.اکیرمآ

؟ یتمیق هچ  هب  س :

، یناریا ینونک  هعماج  یـسایس  تیبرت  امـش ، داهنـشیپ  اب  میورن  هار  نیا  زا  رگا  .دـمآ  تسد  هب  ناتـسودنه  رد  هک  یتمیق  ناـمه  هب  ج :
.دیایب دوجوب  دناوت  یمن  مه  رگید  لاس  رازه  ات  نانآ  ءارآ  دیاقع و  دروخرب  یسایس و  بازحا  دوجو  نودب 

رس و اهراک  یسایس  اب  میتسین ، هجاوم  یسایس  ياه  مدآ  اب  ام  مینک ؟ ادیپ  هنوگچ  ار  راک  هوحن  هک  تسنیا  ثحب  ریخن ، مناد ، یم  س :
.میراد راک 

لّوحت نیا  زاغآ  ندرک  ادیپ  يارب  .دیایب و  دیدپ  یـسایس  گنهرف  ات  دوشب  اهیور  جک  نیا  دیراذگب  دـیاب  هک  تسا  نیا  راک  هوحن  ج :
کی رد  تکرـش  اـب  اههاگدـید ، تواـفت  همه  اـب  نارظن  بحاـص  دـیاب  متفگ ، شیپ  هـقیقد  دـنچ  هـک  روطناـمه  ینوـنک ، طیارـش  رد 

.دننک وجتسج  ار  هار  نیرتهب  دازآ  هدنزاس و  يوگتفگ 

؟ یچ هتسباو  نایرج  اّما  .درک  دروخرب  ناوت  یم  تسا ، یصاخ  درف  تسا ، یصاخ  دروم  هبترم  کی  س :

یمن ادـیپ  هعماج  تیریدـم  جوا  هب  یهار  اه  یناشاک  دوش ، ادـیپ  لّوحت  يارب  یقیقد  هشقن  متفگ  هک  روطنامه  رگا  .تسین  روطنیا  ج :
وا اب  يدایز  توافت  اه  هبنج  زا  يرایـسب  رد  نم  رظن  هب  هک  دریگ  یم  ار  یناشاک  ياج  یلکوت  دـبای ، همادا  عضو  نیا  رگا  یلو  .دـننک 

.دوش لیکشت  بزح  دنچ  تسا  نکمم  دنتسه ، ماما  طخ  زا  يراداوه  یعدم  هک  یناسک  نورد  رد  اهنت  متسه  دقتعم  نم  .درادن 
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ياراد هک  تسا  يدازآ  تضهن  رگید ، نایرج  کی  .مّوس  هرود  تیرثکا  ناگدنیامن  زا  يرامش  زا  هنایم  طخ  حالطصا  هب  بزح  کی 
تـسار حالطـصا  هب  رگید  نایرج  .روشک  یعقاو  تفرـشیپ  هب  دنمقالع  تسا و  تسرپ  نهیم  لاح  ره  رد  یلو  تسا  يرگید  تایرظن 

ياقآ ناراکمه  هعومجم  زا  دوب  نکمم  مه  رگید  بزح  کی  .دراد  تیلاّعف  نونکا  تسا و  یصوصخ  شخب  لماک  هدنیامن  هک  تسا 
« نامدـنار  » هملک زا   ) دـنهد یم  حـیجرت  هدزاب  هژاو  ياج  هب  هک  دـیآ  دوجو  هب  یگدـنزاس  هب  دـقتعم  طـسوتم و  فیط  ینعی  یمـشاه 

شکتمحز تاقبط  ياه  تساوخ  ناعفادم  زا  مه  بزح  کی  و  دنرب ) یم  راک  هب  ار  هژوروپ  ای  هژورپ  حرط ، ياج  هب  دننک و  هدافتـسا 
.ناناقهد نارگراک و  لوا  هجرد  رد 

.تشاد يرت  يوق  گنهرف  ناتسودنه  اّما  س :

باتک تسین  دـب  .دوب  رتمک  بتارم  هب  ناریا  ياهداوساب  دادـعت  زا  شیپ ، لاس  هاجنپ  دـص و  رد  سیلگنا  ياـهداوساب  دادـعت  ریخ ، ج :
ات دیناوخب  ار  رهن و  لعل  رهاوج  ياهباتک  روطنیمه  دیوش و  انشآ  هتـشذگ  نرق  رد  ناتـسلگنا  عضو  اب  دیناوخب و  ار  زنکید  زلراچ  ياه 

میقتـسم ریغ  میقتـسم و  هرطیـس  تحت  ار  اقیرفآ  ناریا و  ناتـسلگنا ، لبق  لاس  تسیود  هاجنپ و  دص و  رد  .دـیوش  انـشآ  دـنه  عضو  اب 
.تشاد

؟ دوب هچ  تقو  نآ  رد  داوس  حطس  یلو  .مناد  یم  س :

دیناوخب و هدش  هتـشون  شیپ  لاس  هاجنپ  دصکی و  هک  ار  سلگنا  کیردرف  هتـشون  ناتـسلگنا ، رد  رگراک  هقبط  عضو  باتک  امـش  ج :
.دندوب رت  بقع  ناریا ، زورما  عضو  زا  ردقچ  دینیبب 

یکی ناتـسلگنا  لبق  لاس  عاضوا 150  اب  ات 22 ، ياه 1320  لاس  رد  ناریا  عاضوا  اکیرمآ ، ترافـس  يرگراـک  هتـسباو  شرازگ  رد 
.دوب دب  ردقنآ  سیلگنا  عضو  ینعی  .تسا  هدش  هتسناد 

.راتشک تشک و  یلخاد و  ياه  گنج  س :

امـش هک  یتقونآ  دنتفگ ، یم  ام  هب  یناملآ  ياقفر  .دوب  رفـص  ناریا  رد  ندمت  هب  تبـسن  اپورا  رد  ندمت  ًالـصا  هک  دوب  یتقو  کی  ج :
نایرج هب  ام  رگا  .تسا  تیعقاو  کی  نیا  .میدرک و  یم  یگدـنز  اهنومیم  لثم  اهتخرد  يـالاب  اـم  دـیتشاد  ار  ناـهج  ندـمت  نیرتـالاب 
اپورا میتشاد ، ار  يروباشین  مایخ  ینوریب و  يزار ، انیـس ، یلعوبا  یمزراوخ ، دننام  ینادنمـشناد  ام  هک  ینامز  رد  مینکب  هاگن  یخیرات 

مهدجیه نرق  ات  انیس  نبا  يافش  باتک  .دش  زاغآ  يدالیم  مهدزناپ  نرق  رد  ایلاتیا ، رد  سناسنر )  ) زیخاتسر نارود  .دوب  یـشحو  همین 
.دش برغ  رد  یضایر  مولع  هیاپ  یمزراوخ  هلباقم  ربج و  .دوب  اپورا  رد  یکشزپ  ياه  هدکشناد  یسرد  باتک 
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.دوب هدش  رارکت  دادرخ  یس  ثداوح  میتشاذگ ، یم  هک  مه  دازآ  بوخ ، س :

ای يداصتقا  نایرج  رگا  هک  منک  یم  رارکت  مه  زاب  .دـنروآ  یمن  دوجو  هب  ار  دادرخ  یـس  ناـیرج  زگره  نارگراـک  تسین ، نینچ  ج :
یـسایس نایرج  کی  تروص  هب  ناناقهد  ناشکتمحز و  نارگراک و  قوقح  هب  ندرک  هیکت  یمدرم  طـخ  ینعی  ماـما ، طـخ  یعاـمتجا 

.تفرگ یم  مه  ار  جرم  جره و  هنوگ  همه  يولج  دش و  یم  مکاح  هعماج  رد  دمآ ، یم  رد  یبزح 

یم هچ  ره  امـش  تسا ، نم  عطاق  رظن  نیا  .تفرگ  یم  ار  جرم  جره و  يولج  مه  درک و  یم  نیمأت  ینیعم  زرم  اـت  ار  يدازآ  مه  ینعی 
.دیئوگب دیهاوخ 

ار نآ  یتشهب  هک  یـساسا  نوناـق  رب  ینتبم  يداـصتقا  طـخ  یمدرم و  يا  هدوت  طـخ  ینعی  یتشهب ، طـخ  ماـما ، زا  دـعب  رگا  نم  رظن  هب 
دیدهت ار  ناریا  دشاب ، هظحالم  لباق  هک  یجرم  جره و  ینماان و  چیه  تفای ، یم  همادا  هیّور  نامه  دش و  یم  مکاح  دوب ، هدرک  میظنت 

.درک یمن 
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اکیرمآ یسانش و  برغ  برغ ،

رتکد .ضحم  يزیتس  برغ  اـی  تسا و  ضحم  یگدز  برغ  اـی  تسه ؛ یطیرفت  طارفا و  تلاـح  برغ  هب  تبـسن  اـم ، هعماـج  رد  س :
، یشهوژپ برغ  یـسانش ، برغ  دیاب  ام  هک  دیوگ  یم  هدرک و  يدنب  میـسقت  عون  کی  سانـش ، هعماج  کی  رظنم  زا  ینامزلا  بحاص 

ياـقآ مه  يریبعت  .مینک  ییاسانـش  ار  کـی  ره  تیعوضوم  هدرک و  کـیکفت  مه  زا  ار  يزیتـس  برغ  یگدز و  برغ  یهاوخ ، برغ 
برغ اب  دروخرب  رد  دـیاب  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  .ضحم  يزیتس  برغ  اـی  ییادیـش و  برغ  تسا ؛ ییاـبیز  ریبعت  هک  دـنراد  یمتاـخ 

نامیاپ نخان  زا  دیاب  میوش  قفوم  میهاوخب  رگا  ام  هک  درک  یم  حرطم  هطورـشم  ردـص  رد  هداز » یقت   » هک یـشور  ای  مینک و  شنیزگ 
میهاربا خیـش   » و يوخا » تاداس  هللارـصندیس   » هب هک  يا  هماـن  رد  مه  ناـخ » مُکلم   » هتبلا تسا ؟ تسرد  دوش ، یبرغ  نامِرـس  يوم  اـت 

ات دهدب  برغ  هب  ار  شتارایتخا  مامت  هک  دناد  یم  نیا  رد  ار  ام  هعماج  درد  ياود  هدرک و  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دسیون  یم  یناجنز »
نیلوا .تسا  هدـماین  دوجو  هب  یـصصخت  هتـشر  کی  ناونع  هب  یـسانش  برغ  ام  هعماـج  رد  زورما  تروص ، ره  هب  .دوش  قفوم  دـناوتب 
یگدز برغ  هب  تیطورـشم  ردـص  زا  اـم  هعماـج  هنوگچ  تسیچ ؟ ییارگ  برغ  تسیچ ؟ برغ  مینادـب  هک  تسا  نیا  ثحب  عوـضوم 

رد مه  میا و  هدـید  اهرکفنـشور »  » کلـس رد  مه  ار  نایدانم  نیا  ام  دـنا ؟ هدوب  یناسک  هچ  ییارگ  برغ  نایدانم  تسا ؟ هدروآ  يور 
؟ تسا هدوب  هچ  ناریا  يارب  یفنم  هچ  تبثم و  هچ  برغ  ياهدرواتسد  نویسایس .» »

تـسا هدش  روطچ  ارچ و  هک : نیا  زا  تسترابع  نآ  .درک  رکف  نآ  دروم  رد  دیاب  نم  هدـیقع  هب  هک  دوب  امـش  لاؤس  رد  هلمج  کی  ج :
هدـشن هدز  برغ  ًاقلطم  ام  هعماج  مفلاـخم ! ًادـج  يا  هلمج  نینچ  اـب  نم  تسا !؟ هدـش  هدز  برغ  تیطورـشم ، بـالقنا  زا  هعماـج  هک 

زا یهورگ  هب  یگدز  برغ  .تسا 
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هدشن هدز  برغ  ناشمادـک  چـیه  هک  دنتـسه  رکفنـشور  شکتمحز و  رگراک ، ناقهد ، اهنویلیم  تسا ؛ هدوب  طوبرم  یـسایس  ناگبخن 
نیا هب  .دندرک  تمواقم  مه  یلیخ  دندنام و  یقاب  یناریا  ناشتیوه ، مامت  اب  ناشتاقلعت و  مامت  اب  تیطورـشم ، نارود  رد  هدع  نیا  .دـنا 

»؟ تسیچ برغ   » تفگ دیاب  ادتبا  دش ؟ ادیپ  ناریا  رد  نآ  زا  لبق  ای  تیطورـشم و  نارود  زا  روطچ  یگدز ، برغ  مییوگب  دیاب  بیترت 
اب عقوم  نآ  رد  اپورا .»  » تخانش زا  تسترابع  نآ  و  مینک ، عوجر  برغ  هیلوا  نارود  هب  دیاب  تسخن  لاوئـس ، نیا  هب  نداد  خساپ  يارب 

دندمآ سراف  جیلخ  هب  اهیلاغترپ »  » هک هیوفـص »  » نارود زا  ینعی  شیپ ، اهتدم  زا  مه  اپورا  برغ  .میتشادـن  يدایز  تاطابترا  اکیرما » »
ام هکنیا  و  دـنا ، هدـمآ  اهیـسیلگنا »  » مه شدـعب  دـندوب و  اهیلاغترپ »  » شلوا هک  دـش  عورـش  اپورا  برغ  اـب  اـم  هطبار  خـیرات  نآ  زا  و 

صاخ گنهرف  مامت  اب  یگرزب  ندـمتم  روشک  کی  هرخـالاب  نوچ  میـسانشب ، برغ  زا  یـشخب  ناونع  هب  تسیاـب  یم  مه  ار  هیـسور » »
يریگرد مه  يراجت و  یـسایس و  هطبار  مه  میتشاد ؛ هطبار  مه  نآ  اـب  راـجاق » هاـش  یلعحتف   » نارود زا  هک  نیا  تسا و  هدوب  شدوخ 

فیرعت کی  اهنت  برغ »  » هک نیا  مه  .مینک و  یـسررب  ار  تاعوضوم  نیا  کـی  کـی  هناگادـج  روطب  تسیاـب  یم  ـالاح  .میا  هتـشاد 
رایسب تفرشیپ  اجنآ  رد  مولع  هک  دراد  سناسنر »  » زا سپ  نارود  زا  یلاع  هتفرشیپ و  رایسب  ياه  هبنج  اب  یندمت  برغ  .درادن  مجسنم 
اهزیچ رایسب  نآ  زا  میا و  هتشاد  هطبار  نآ  اب  ام  هک  تسا  یبرغ  نیا  .دنا  هتشاد  ییالاب  دشر  يروآ  نف  عیانص و  تسا و  هتشاد  يدایز 
جیاتن رامعتسا ، ياه  هبنج  نیا  هک  تسا  هتشاد  رامعتسا »  » ینعی مسیلاینلُک »  » ياه هبنج  مه  روط  نیمه  .تسا  تبثم  رایسب  میا و  هتفرگ 

هدوب و بوخ  اهنیا  زا  کیمادک  یلک  روطب  هک  مینادـب  میزادرپب و  اه  هبنج  نیا  هب  دـیاب  ام  هک  تسا  هتـشاد  ام  يارب  يرایـسب  هناملاظ 
لیمحت ام  هب  دـنا  هتـسناوت  ار  ییاهزیچ  هچ  اهنآ  هک  میبایرد  دـیاب  ام  .درک  دربن  نآ  اـب  تسیاـب  یم  هنوگچ  هک  نیا  و  دـب ، کیمادـک 

هب  ] برغ اب  ام  هطبار  ینیعم ، هرود  رد  سپـس  .میزادرپب  اهنآ  هب  تخانـش  يارب  تسیاب  یم  اـم  هک  تسا  یلئاـسم  هعومجم  نیا  .دـننک 
ام اب  ادـتبا  رد  .دـنا  هتفر  اکیرما  هب  هک  دنتـسه  اهییاپورا  اریز  تسا ، یـسانش  برغ  ثحب  نامه  هک  دوش ، یم  عورـش  اـکیرما  ياـنعم ]

یبونج ياکیرما  هجوتم  هدحتم [ تالایا   [ یلامـش ياکیرما  يرگتراغ  مامت  .دندوب  اکیرما  دوخ  راتفرگ  نوچ  دـنا  هتـشاد  یمک  هطبار 
طابترا رید  یلیخ  ناریا »  » اب .دـنا  هدرک  رامعتـسا  ار  اجنآ  و  نیچ »  » و نیپیلیف »  » ـالثم دـنا ، هتفر  رود  قرـش  هب  مه  شدـعب  تسا و  هدوب 
تـسیاب یم  هک  برغ ،» تخانـش   » دوش یم  ام  رظن  هطقن  زا  بلطم  نیا  مامت  .دوب  مکاح  اجنیا  رد  ناتـسلگنا »  » نوچ دنا ، هدرک  رارقرب 

.میزادرپب یکی  یکی  نآ  فلتخم  تاکن  هب 
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؟ دراد جایتحا  يزیچ  هچ  هب  یشهوژپ ، برغ  ای  یسانش  برغ  اب  هطبار  رد  ام  هعماج  امش  رظن  هب  س :

، یمالسا بالقنا  زا  شیپ  .رگید  ثحب  یمالسا  بالقنا  زا  لبق  دراد و  ثحب  کی  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  عوضوم  نیا  ج :
، دندوب هدز  برغ  مدرم  هدوت  رگا  نوچ  مدرم ، هدوت  رد  هن  یلو  تشاد ، دوجو  ناریا  همکاح  هاگتـسد  رد  یکانتـشحو  یگدز » برغ  »

بیترت نیا  هب  .دندرک  تکرش  بالقنا  رد  اکیرما  مسیلایرپما  دض  رب  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  هدوت  زا  ام  روظنم  .دندرک  یمن  بالقنا 
رد هک  میناد  یمن  ام  نـالا  .درک  ادـیپ  يرایـسب  هعـسوت  اضردـمحم »  » نارود رد  دـش و  عورـش  ناـخاضر »  » نارود رد  یگدز » برغ  »
هک تسه  یمالـسا  يروهمج  رد  ییاـه  هدکـشهوژپ  هچ  برغ  یفنم  تبثم و  ياـه  هبنج  تخانـش  برغ  تخانـش  هب  طوبرم  لـفاحم 

دوخ مایپ  رد  یمتاخ  ياقآ  هک  ییاهزیچ  ناـمه  طـقف  مدـیدن ، دوش  رـشتنم  صوصخ  نیا  رد  هک  یمظنم  زیچ  نم  .دـننک  یم  تیلاـعف 
ییاهتفرـشیپ همه  .مینک  یم  مینک و  هدافتـسا  نآ  زا  دـیاب  ام  هک  دراد  دوجو  تبثم  ياهزیچ  یلیخ  .درک  هئارا  رـصتخم  هاتوک و  روطب 

برغ هب  طوبرم  اهنیا  همه  يروآ ، نف  يزاسروتوم و  يزاس و  نیـشام  عیانـص  تفن ، عیانـص  يدیلوت ، عیانـص  نوچمه  میا ، هدرک  هک 
.میدرک قلخ  ار  نآ  نامدوخ  ام  تسا و 

ود نیا  رد  ام  هجراخ  روما  ترازو  هنافسأتم  نم  هدیقع  هب  .دنک  یم  تیلاعف  هطبار  نیا  رد  يا  هدکشهوژپ  هچ  هک  مناد  یمن  نم  ًاعقاو 
همتاخ زا  سپ  هک  تسا  یـسنارفنک  تسا ، رکذ  لباق  هک  یبلاج  زیچ  اهنت  .تسا  هدادن  ماجنا  یباسح  راک  هطبار  نیا  رد  هتـشذگ  ههد 

هدنیامن لاثم  يارب  .دندرک  هئارا  یبلاج  بلاطم  یجراخ  ناگدنیامن  رتشیب ، نآ  رد  هک  دنداد  لیکـشت  قارع ] ناریا و   ] یلیمحت گنج 
هحلـسا لاـقتنا  تهج  هک  ار  ییاـهیتشک  یتـح  درک و  عطق  قارع  هب  هلـصافالب  ار  دوـخ  ياـهکمک  يوروـش »  » تفگ اداـناک »  » روـشک

هب رهـشمرخ  يدازآ  زا  سپ  .دـش  دازآ  رهـشمرخ »  » هک ینامز  ات  داتـسیا  عوضوم  نیا  يور  مه  لاس  ود  اـت  دـنادرگرب و  دوب  هداتـسرف 
دوخ زا  نابلاط »  » تخانش رد  هک  یفعض  نیع  تسا ، هدرک  لمع  فیعض  رایسب  هطبار  نیا  رد  هجراخ  ترازو  .دنتـشگرب  ناشدادرارق 

، قارع مییوگب  نایناریا  هب  ام  هک  تسا  روطچ  دـیوگ  یم  اجنیا  رد  قارع  ریفـس  درک ، هدامآ  ار  قارع  اکیرما  هک  ناـمز  نآ  .داد  ناـشن 
يارب هک  یتروص  رد  تسا ! یبوخ  داهنـشیپ  رایـسب  دـنیوگ  یم  مه  هجراـخ  روـما  ترازو  يوـس  زا  درادـن و  ار  ناریا  هب  هلمح  دـصق 

یم لقتنم  ماظتناریما » ياقآ  ، » دنیوگ یم  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  هب  دنیآ و  یم  ار  بلطم  نیا  نیع  .دـش  یم  هدامآ  ناریا  هب  هلمح 
.دننک یم  لوبق  دنک و 
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هب طقف  تسا و  هدوب  ربخ  یب  لئاسم  زا  ام  هجراـخ  ترازو  دـح  نیا  اـت  میریگب  رظن  رد  ار  نآ  همه  اـم  رگا  لاـس  تسیب  نیا  رد  ینعی 
.تسا هدش  هتخادرپ  طباور  اهترفاسم و  ای  تابسانم 

دعب هچنآ  دنیوگ  یم  هدع  نیا  .تسا  ددجت  ندمت و  ثحب  دننک ، یم  حرطم  ام  ناسانـش  هعماج  زا  يا  هدع  هک  ییاهثحب  زا  یکی  س :
ناونع تحت  ار  اـم  هکلب  دوبن  ندـمت  دـمآ ، دوجو  هب  دـنریگ ) یم  رظن  رد  عطقم  کـی  ناونع  هب  ار  هطورـشم  اـهنآ  هتبلا   ) هطورـشم زا 

.دندرک ددجتم  ندمت ،

هدافتـسا يروآ » نف   » نیا زا  ناخاضر »   » نارود رد  دـش ، عورـش  يروآ » نف   » زا ام  هدافتـسا  هک  ریخا  تدـم  تابـسانم  نیا  زا  ریغ  ج :
هک تسا  ناهفـصا  رد  یفاب  هچراپ  هناخراک  دنچ  تسا ، صخـشم  ًالماک  دش ، هتخاس  ناخاضر  ناورد  رد  هک  یتاجناخراک  .میدرکن 

دوب و سولاچ  رد  هک  یفاب  مشیربا  کی  دوب و  هاش »  » هب قلعتم  هک  رهـش ) مئاق   ) یهاش رد  یفاب  هچراپ  هناخراک  کـی  .تسا  یـصخش 
.دوب هک  تسه  ییاهزیچ  مامت  نیا  .دوب  هناخپوت  تمسق  رد  هک  يزاس » هحلـسا   » مه يدادعت  .دوب  هاش »  » هب قلعتم  مه  نآ  دش ؛ لیطعت 
اهنت هک  میدرک  هدافتسا  ددجت  نامه  زا  سکعرب  .میدرکن  هدافتسا  یعقاو    ِ ینعم هب  ندمت »  » و يروآ » نف   » زا ناخاضر ، ناورد  رد  ام 

دوشب ناخاضر »  » مسا هک  یـسیلگنا  نابابرا  روتـسد  هب  مه  نآ  میراذـگب ؛ نامِرـس  رب  یگنرف  هالک  میریگب و  دوخ  هب  یگنرف »  » لـکش
هدافتسا يروآ  نف  زا  يردق  اضردمحم ،»  » نارود رد  .دنک  مالعا  نایناساس »  » و اشرایاشخ »  » نادنزرف زا  ار  شدوخ  مه  وا  و  يولهپ » »

بوـخ دوـب  مویـسرسنک »  » ناتـسلگنا و هب  قـلعتم  هک  تفن  عیانـص  اضردـمحم »  » هرود رد  .دودـحم  رایـسب  نازیم  هب  مه  نآ  مـیدرک ،
« مویسرسنک  » نوچ مینک ؛ رداص  مینک و  دیلوت  یتفن  تالوصحم  میناوتب  ات  هبناج  همه  تفرـشیپ  کی  ناونع  هب  هن  یلو  درک ، تفرـشیپ 
اب ام  هک  تسا  یطباور  لصاح  تسا  هدش  دراو  هک  ییاهزیچ  همه  رگید ، تاجناخراک  یسررب  رد  اما  .تشادن  لیامت  يزیچ  نینچ  هب 
اب هطبار  رد  اهنیا  همه  عقاو  رد  زیربت .» يزاـسروتکارت   » و كارا » يزاـس  نیـشام  «، » ناهفـصا نهآ  بوذ   » لـثم میا ؛ هتـشاد  يوروش » »
زا یضعب  هتبلا  .میدرک  هدافتسا  مک  هداعلا  قوف  برغ  يروآ  نف  برغ و  ندمت  زا  مه  اضردمحم  نارود  رد  .تسا  یقرش  ياهروشک 
هک نارهت  رد  سراـپ  نـغور  هناـخراک  نـیمه  لاـثم  يارب  .دــنا  هدرک  هدافتــسا  کـچوک  یــصوصخ و  تروـص  هـب  تاــجناخراک 

عیانـص یتح  هحلـسا ! دیرخ  يارب  تفر ؟ یم  اجک  تفن  شورف  زا  هلـصاح  دمآرد  مامت  .درک  تسرد  لِش »  » کمک اب  نایئامرفنامرف » »
زیچ همه  گنـشف  گنفت و  زا  ریغ  .دـش  یم  يرادـیرخ  اـهزاین  همه  تشادـن و  ییـالاب  دـشر  اضردـمحم »  » هرود رد  مه  اـم    ِ یماـظن

زا دعب  ام  بیترت  نیا  هب  .دش  یم  يرادیرخ 
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ار نیا  .میتخاس  هیروس »  » يارب ییایمیـش » دوک   » هناخراک لاثم  يارب  .میدروآ  يور  ندمت  يروآ و  نف  زا  هدافتـسا  هب  بالقنا  نارود 
يرگید رایـسب  ياهزیچ  .میدرک  رداص  مه  میدـش و  افکدوخ  مه  ناـمدوخ  میدرک ، لـیمکت  ار  نآ  يروآ  نف  میتفرگ و  برغ  زا  اـم 
ناکما ًالـصا  اضردـمحم »  » نارود رد  راک  نیا  .میزاس  یم  تفن » هیفـصت   » هاگتـسد ناتـسنمکرت »  » يارب نآلا  ًالثم  .دز  لاثم  ناوت  یم 
تیقفوم اب  میتسناوت  ام  هک  تسا  قلعتم  ینونک  نارود  هب  يروآ  نف  نیا  سپ ، .مینکب  يراک  نینچ  ام  هک  تشادن  موهفم  دوبن و  ریذـپ 

اه هتشر  مامت  يارب  هدرک و  هنیداهن  ار  شور  نیا  میناوتب  ام  رگا  .میشاب  هتشاد  يرثؤم  سوسحم و  رایسب  ياهتفرـشیپ  يدنک  هب  هتبلا  و 
.میا هدروآ  تسدـب  ار  ندرکرداص  ییاناوت  رتویپماک  هتـشر  رد  .میا  هدیـسر  ییافکدوخ  هب  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  میهد ، شرتسگ 

یم عوقو  هب  يدـیدج    ِ يروآوـن هشیمه  نوـچ  میـشاب ، هتـشادن  برغ  اـب  يا  هطبار  هنوـگچیه  هک  تسین  نیا  ییاـفکدوخ  ینعم  هتبلا 
هدـننک یپک  زونه  ام  میتسین ، هدـننک  قلخ  زونه  ام  .دنتـسه  ولج  ام  زا  یلیخ  اهنآ  تباب  نیا  زا  .میریگب  دای  اهنآ  زا  دـیاب  اـم  ددـنویپ و 

.میشاب هتشاد  مه  يرگید  طباور  میناوت  یم  ام  هک  تسا  هرود  نآ  رد  .میسرب  یگدننک » قلخ   » نارود هب  دیاب  .هدنزاس  هن  میتسه و 

تیهام کـی  يولهپ  تموکح  تیهاـم  هک  دـیدومرف  امـش  هتبلا  .دراد  دوجو  ددـجت »  » و مسینردـم »  » ناونع تحت  يرگید  ثحب  س :
میراد و یلقتـسم  تیریدـم  نآلا  .اهنآ  عفاـنم  تهج  رد  شَراـک  دـنور  مه  دوب و  برغ  عفاـنم  ظـفاح  مه  اذـل  هدوب ، برغ  هب  هتـسباو 

.تسا یگتخابدوخ »  » هلأـسم دروم  رد  رگید  ثحب  .دور  یم  ولج  یگنهرف  یملع و  دـشر  رب  هیکت  اـب  لالقتـسا و  ياـنبم  رب  تموکح 
هچ میراذگب ، اهنآ  رب  رکفنـشور »  » ناونع هچ  هک  یخرب  اذل  نیون ، تفرـشیپ  برغ  میتشاد و  فعاضم    ِ یگدـنام بقع  کی  ام  نوچ 

تیوه هک  دنتفر  شیپ  يدح  ات  دندش و  برغ  ندمت  قرب  قرز و  ندمت و  نآ  هتفیرف  هتفیـش و  هدید ،» برغ   » هچ و  هدرک » لیـصحت  »
تکرح يرجم  هتفرگ و  رارق  یتالیکـشت  و  ینوسام » ياهژل   » هنودرگ رد  ًاضعب  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشدوخ  یگنهرف  یلم و  یناریا 

.دندش اهنآ    ِ یسایس يرکف و 

و هسنارف »  » هب مه  رتشیب  دـش ، هداتـسرف  برغ  هب  وجـشناد  دـش ؛ عورـش  یعیـسو  ًاتبـسن  روطب  ناخاضر  نارود  رد  برغ  هب  شیارگ  ج :
همادا لاس  جـنپ  نیا  دـندش و  یم  مازعا  اپورا  هب  تلود  يوس  زا  ریگب  قوقح  تروص  هب  هیـسروب  رفن  دـص  یلاس  لاثم  يارب  ناملآ .» »

، دش عورش  اکیرما  هب  نتفر  مه  دعب  .دنداتـسرف  یم  جراخ  هب  ار  ناشنادنزرف  نادنمتورث ، زا  يدایز  هدع  مه  یـصوصخ  روطب  .تشاد 
اکیرما هب  هجوت  دادرم  ياتدوک 28  زا  دعب  صوصخب  .دوب  اپورا  نارود  لوا ، نارود  یلو 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


424 ص :

ندوب و یناریا  ياهیگژیو  مامت  ظفح  اب  هک  دندوب  يدارفا  نایم  نیا  زا  .دنتشگرب  توافتم  یلیخ  دنتفر  هک  يدارفا  .دش  رتشیب  اپورا  زا 
ام دارفا  نیا  زا  .دنتـشگزاب  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  برغ  ياهتفرـشیپ  زا  هک  شناد  نآ  زا  يرادروخرب  اـب  ناـشدوخ و    ِ یتسرپ نطو 

« یباحس هللادی  رتکد   » و نتورف » رتکد   » سانـش تسیز  نادنمـشناد  زا  نت  ود  ناوت  یم  لاثم  يارب  .میراد  يا  هدش  هتخانـش  ياه  هرهچ 
ظفح دـندوب  هدرک  بسک  اـجنآ  زا  هک  یـشناد  اـب  ار  ناـشدوخ  یتسرپ  نطو  .دـندشن  هدز  برغ  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  هک  درب  ماـن  ار 

زا دـعب  هک  نیا  دوجو  اب  .دـشن  هدز  برغ  هجو  چـیه  هب  هک  ناگرزاب »  » لاثم يارب  .میا  هتـشاد  دایز  هتـسجرب  دارفا  نیا  زا  اـم  .دـندرک 
هدـع .دنتـسین  مک  وا  لاثما  .دـشن  هدز  برغ  یلو  تسا ، يا  هناگادـج  بلطم  نآ  هک  درک  اهییاکیرما  هرابرد  یهابتـشا  کـی  بـالقنا 

« بوخ  » هچ ره  دندش  دقتعم  دندرک و  ادیپ  یگتفیـش  ینعی  دنا ، هدش  هدز  برغ  دندرک  لیـصحت  دنتفر و  هک  ییاهنیا  زا  یمک  رایـسب 
یگدامآ تشگزاب  يارب  رگید  نوچ  دندنام ، اجنآ  رد  اهنیا  زا  یمک  هدع  تسام ! روشک  رد  تسا  دـب »  » هچ ره  تساجنآ و  رد  تسا 
يرادیاپ هک  تشادـن  دوجو  تیناریا  یتسرپ و  نطو  ساسحا  اهنیا  رد  لبق  زا  ًالـصا  ینعی  .دـندوب  هدرک  شومارف  ار  نهیم  دنتـشادن و 

.دنتـسه تسرپ  نطو  روطچ  نارگید  هک  دـندید  یم  دـندرک و  یم  وـمن »  » اـجنامه رد  تشاد  دوـجو  یتـسرپ  نطو  نینچ  رگا  .دـنک 
هک نیا  ياج  هب  اهنیا  .اهیـسیلگنا  اه و  يوسنارف  دننام  دنراد ؛ یبصعتم  دنمورین و  رایـسب  ناتـسرپ  نطو  اهییاپورا ، هک  دندرک  هدهاشم 

هاگن تسا ! هدوبن  اهنآ  رد  ادتبا  زا  تلـصخ  نیا  نوچ  دنداد ، تسد  زا  ار  تلـصخ  نیا  یلک  هب  تسا ، زیزع  ردـقچ  نهیم  دـنریگب  دای 
یمک دادعت  .دنتشگرب  هناتسرپ  نطو  تاساسحا  نامه  اب  دنتفر ، اپورا  هب  ناخاضر  نارود  رد  هک  ینایوجشناد  رثکا  هناتخبشوخ  مینک ،
رگا .دنتـشگرب  دنتفر  هک  اهنآ  زا  یمک  دادعت  تفگ  دیاب  هنافـسأتم  اکیرما  اب  هطبار  رد  .دندوب  هدـش  برغ  هتفیـش  هک  دـندنام  اهنآ  زا 

هب دنا  هدرک  لیـصحت  اکیرما  رد  هک  اهنآ  زا  يا  هدع  هتبلا  .دنا  هدـنام  اکیرما  رد  ام  نادنمـشناد  زا  دادـعت  هچ  هک  مینیب  یم  مینک  هاگن 
نم هک  دننامب  ناریا  رد  یللع  هب  دنتسناوتن  بالقنا  زا  دعب  اهنیا  زا  يدادعت  .دندرک  راک  هب  عورش  مه  لیم  لامک  اب  دنتشگزاب و  ناریا 

، تسا رتشیب  رایـسب  دنتفر  اپورا  هب  هک  ییاهنآ  هب  تبـسن  دـنتفر  اکیرما  هب  هک  ییاهنآ  دادـعت  .منک  یمن  موکحم  هجو  چـیه  هب  ار  اهنآ 
.درادـن دوـجو  اـکیرما  رد  تسا ، اـپورا  رد  هک  هدـنزومآ  شوـجرپ و  یلیخ  یتـسرپ  نهیم  نآ  هک  تسنیا  نآ  لـیلد  نم  رظن  هب  ارچ ؟
.تسوپ هایس  ییایناپـسا و  ییایلاتیا ، هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لیکـشت  یفلتخم  ماوقا  زا  درادن ، یلم  تیوه  تلم ، کی  ناونع  هب  اکیرما » »

رد اه  يوسنارف  لاثم  يارب  .تسا  یـسیلگنا  اهنآ  نابز  هک  نیا  اـب  درادـن ؛ یـسیلگنا  اـی  یناـملآ  اـی  يوسنارف  دـننام  یلم  تیوه  کـی 
« اداناک »
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یلم نآ  دنتـسناوتن  دـنا ، هتفر  اکیرما  هب  هک  ییاهنآ  .دـنا  هدرب  اجنآ  هب  دوخ  اب  ار  ناـمه  نوچ  دـنا ، هدرک  ظـفح  ار  ناـش  یلم  تیوه 
دننک تیوقت  ناشدوخ  رد  دننک و  بذـج  تسا ، هدـنزومآ  يوق  روطب  دراد و  دوجو  اپورا  رد  یتسرپ  نهیم  تروص  هب  هک  ار  ییارگ 
هدش ییاکیرما  دنا  هتفر  اکیرما  هب  هک  ییاهنآ  زا  يدایز  دادعت  مه  تلع  نیمه  هب  .تسا  هدوبن  اکیرما  رد  نیا  نوچ  دنیایب ! ناریا  هب  و 

.دنا

نویلیم و ود  عومجم  رد  و  نوـیلیم ؛ ود  اـکیرما  رد  میراد ، یناریا  رفن  رازه  دصـشش  اداـناک »  » رد اـم  نـالا  .تسین  مک  مه  ناشدادـعت 
رد ًـالثم  .دـنک  یم  یگدـنز  یناریا  رتـمک  رگید  ياـهروشک  رد  هتبلا  دراد ، دوجو  یناریا  روـشک  ود  نیا  رد  طـقف  رفن  رازه  دصـشش 

یمن ار  اهیجراخ  یگداس  نیا  هب  اپورا  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .میرادـن  یناریا  ردـق  نیا  ام  اپورا  رد  .دنتـسه  مک  یلیخ  کیزکم 
اـیلاتیا و هسنارف ، رد  هک  یلاـح  رد  .درادـن  یلم  تیوه  هک  لـیلد  نیا  هب  دوش ، یم  ییاـکیرما  دورب  اـکیرما  هب  سک  ره  یلو  دـنریذپ ،

هدرکن رییغت  ناش  یلم  تیوه  مه  زاب  دنا ، هتفریذـپ  يدایز  رجاهم  هک  ییاهروشک  یتح  .دراد  دوجو  يوق  رایـسب    ِ یلم تیوه  شیرتا 
هقالع اب  دنرضاح  هک  یناسک  دندنمقالع ، ناش  نطو  هب  هک  دنتسه  يرایسب  دننک ، یم  یگدنز  اکیرما  رد  هک  ینایناریا  نیب  رد  .تسا 
یمن دنا و  هدش  گرزب  اجنآ  ناشیاه  هچب  ای  دنا و  هتفرگ  ییاکیرما  نز  ای  .دنراد  اه  يراتفرگ  ماسقا  عاونا و  یلو  دـندرگرب ، ناریا  هب 
زورما نم  .دنوش  یمن  هتفریذپ  هعماج  رد  اه و  هداوناخ  رد  ًالـصا  ناریا ، دنیایب  مه  رگا  .دنریذپب  ار  اجنیا  گنهرف  دنناوت  یمن  دـنیآ و 

مامت اب  اـهییاکیرما  دـنک و  یم  یگدـنز  اـکیرما  رد  تسـالاب  ياـه  هدر  رد  کـیزیف  دنمـشناد  هک  يروصنم »  » ماـن هب  يرتکد  مدـینش 
هن دراد و  یشهوژپ  ناکما  هن  روشک  رد  یلو  هدمآ ، ناریا  هب  یبیجع  هقالع  اب  وا  یلو  دنراد ، هگن  اجنآ  رد  ار  وا  دنراد  یعس  تاناکما 

فازگ ياه  قوقح  تسا  رـضاح  هک  يا  هنومن  .میراد  ام  هک  تسا  ییاه  هنومن  نیا  .دننک  یم  مه  ینکـشراک  شیارب  يرگید و  زیچ 
وا مسا  هک  دـیناد  یم  دوب ، هتفر  اداناک  هب  لاسراپ  هک  تسا  ام  ناتـسود  زا  یکی  رگید  هنومن  .دـیایب  ناریا  هب  دراذـگب و  رانک  ار  اجنآ 

قوقح .اجنیا  دییایب  امش  هک  دندرک  داهنشیپ  وا  هب  اداناک  رد  .دراد  هتشر  رس  قرش  مولع  تایضایر و  رد  وا  .يرایرهش  زیورپ  تسیچ ؟
ترافـس هب  دـیراد  ناریا  رد  هک  ار  ییاهزیچ  اه و  باتک  دانـسا ، مامت  میرـضاح  ام  دـنا  هتفگ  .دـنهد  یم  وا  هب  مه  ییالاب  هداعلا  قوف 

دنداد وا  هب  یبیجع  داهنشیپ  .دینک  سیردت  ار  انیس  نبا  يزار و  قرش  مولع  اجنیا  رد  دوش و  لاسرا  امـش  يارب  ات  دنهد  لیوحت  اداناک 
.دننک یم  مه  لیلجت  وا  زا  نویزیولت  ویدار و  رد  تاقوا  یهاگ  هتبلا  دروایبرد ، ار  دوخ  جراخم  تمحز  هب  دیاب  یچ ؟ اجنیا  رد  اما 

هک سانش  تسیز  یمظعم  رتکد  مناخ  لاثم  يارب  .میراد  يا  هتسجرب  رایسب  دارفا  هک  مینیب  یم 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


426 ص :

هتفرگ ناشن  همه  نیا  هدرک و  لیـصحت  اداناک  رد  دراد ، یللملا  نیب  ییاسانـش  .تسا  يا  هتـسجرب  درف  دـنک ، یم  راک  بونج  رد  نآلا 
هتفگ وا  دـیراد ! اجنیا  رد  هک  ایازم  همه  نیا  هب  هجوت  اب  دـیورب ؟ ناریا  هب  دـیهاوخ  یم  ارچ  امـش  هک  دـنا  هتفگ  يا  هبحاصم  رد  .تسا 
نیا مراد ! هقالع  منهیم  هب  تسا  هتفگ  و  موش ! مرگ  هک  مورب  نامدوخ  روشک  هب  مهاوخ  یم  نم  تسا و  درـس  اوه  اـجنیا  رد  هک  تسا 

رد اـم  ار  لکــشم  نـیمه  .دـنیایب  ناریا  هـب  دـنناوت  یمن  دـنراد و  يراـتفرگ  یلو  دنتــسه ، اـجنآ  رد  هـک  مـیراد  اـم  ار  اـه  مدآ  روـج 
، نادنمرنه نادنمشناد ، هک  دراد  يدرگناهج  هبذاج  ردقنآ  ناریا  .دنتسه  دایز  هداعلا  قوف  ناریا  رادید  ناقاتـشم  .میراد  يدرگناهج » »
اب دهاوخ  یم  ناشلد  اهنآ  نوچ  مینک ، بذج  ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام  دنتـسه و  دنمقالع  ناریا  رادـید  هب  هداعلا  قوف  ...و  نارکفنـشور 

دنبور رداچ و  نوچ  دننک ، دمآ  تفر و  دنناوت  یمن  ارسنامهم  رد  .مینک  ناشبذج  میناوت  یمن  ام  دنیایب و  ناریا  هب  ناشرتخد  رـسمه و 
نیا يارب  دیاب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  تساجنیا  رد  .میراد  مه  نادنمـشناد  اب  ام  ار  اه  يراتفرگ  نیا  .دننک  هدافتـسا  دنناوت  یمن 

.دنکب يرکف  تسا ، يدرگناهج  یساسا  ِریگ  هک  هلأسم 

يابوک  » نیمه دینک  هجوت  .دنک  دراو  یتورث  هچ  دناوت  یم  يدرگناهج  تقو  نآ  دیناد  یم  .هقالع  ندوبن  هن  تسا ، نیا  یساسا » ِریگ  »
هب دـینک  هجوت  الاح  .دراد  دـمآرد  ناریا  یتفن  دـمآرد  هزادـنا  هب  يدرگناهج  زا  .دراد  يزرا  دـمآرد  رـالد  دراـیلیم  دـنچ  کـچوک »

«. نیچ  » و مانتیو » »

هدید ار  باتک  نآ  امـش  دیاش  .مینک  هجوت  هدرک  ناگیاش » شویراد   » هک یلیلحت  هب  دـش ، يدرگناهج  عوضوم  دراو  ثحب  نوچ  س :
دنناـم تساـم ، هجوتم  يدرگناـهج  زا  هک  یتارطخ  هراـبرد  .تسا  هدـش  ریرحت  لاـس 54-55  رد  هـک  برغ » ربارب  رد  ایـسآ  ، » دیـشاب

؟ دییوگ یم  هچ  هراب  نیا  رد  یگنهرف ، ینوگرگد  یسوساج و 

هب لاثم  يارب  .میهد  شهاک  ار  اه  يرامیب  نیا  همه  میناوت  یم  میراد ، هاگن  ار  ناـمدوخ  یلم  بیکرت  ناریا  رد  اـم  رگا  نم  رظن  هب  ج :
؟ دنراذگب يریثأت  روشک  نآ  تسایـس  رد  دـنا  هتـسناوت  ایآ  دراد ؟ هنالاس  دـمآرد  ردـقچ  يدرگناهج  زا  .مینک  یم  هاگن  نیچ  روشک 

ماسقا عاونا و  ردـقنیا  دنتـسرفب ، درگناهج  لکـش  رد  ار  سوساـج »  » تسین مزـال  .تسا  يوق  ناـشدوخ  یلم  تسایـس  .منک  یمن  رکف 
دعب تخانـش و  دوش  یم  دـنیآ  یم  اجنیا  هب  هک  ار  يدارفا  همه  اریز  .تسا  یئزج  قیرط  کی  نیا  هک  دـنراد ، یـسوساج  يارب  هلیـسو 

ياهررـض منک  یم  رکف  نم  .دنک  لرتنک  دـناوت  یم  یفاک  هزادـنا  هب  ار  اهنیا  همه  ام  تاعالطا  هاگتـسد  .درک  ناشلرتنک  دوش  یم  مه 
يارب دیاب  ام  هتبلا  .تسا  رتمک  هزادنا  یب  اهزیچ  ریاس  زا  شررض  یلو  دشاب ، هتشاد  دناوت  یم  دراد و  ررض  هتبلا  .تسا  رتمک  نآ 
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.مینکب يرگید    ِ یساسا رکف  برغ ، رد  نادنمشناد 

ریبعت هک  یمتاخ -  ياقآ  ریبعت  هب  دنتسه و  برغ  گنهرف  جورم  یعون  هب  دننک و  یم  ادیپ  یگتخابدوخ  هک  دارفا  زا  یـشخب  نآ  س :
؟ درک دیاب  هچ  نانیا  اب  دنسر ، یم  ییادیش  دح  هب  تسا -  ییابیز  دیدج و 

یگدامآ هجو  چـیه  هب  کیدزن  هدـنیآ  رد  ینونک و  طیارـش  رد  اهنآ ، نم  رظن  هب  مینکب ؛ میناوت  یمن  اهنآ  هرابرد  يراـک  چـیه  اـم  ج :
رد نالا  هک  ییاه  تفلک  ندرگ  نامه  لثم  .دیسرت  یلیخ  دیابن  اهنآ  زا  نم  هدیقع  هب  .دنرادن  ار  اجنیا  رد  ندرکراک  ناریا و  هب  ندمآ 

یتروص رد  یتح  ینونک و  طیارـش  رد  ناریا ، رد  یگدنز  هب  رـضاح  اهنآ  .دننک  یم  یگدنز  دنراد و  لوپ  اهدرایلیم  سلجنآ » سول  »
.تسا رت  بولطم  هداعلا  قوف  اجنآ  رد  ناشیارب  یگدنز  دنتسین ؛ دوش ، هنیداهن  رتشیب  مه  کیتارکومد  ياه  يدازآ  هک 

هب هک  ینوسام »  » تالیکـشت رد  هنوگ  کی  میتشاد : هدز  برغ  هنوگود  هلاسدـص -    ِ ینامز عطقم  کی  هطورـشم -  عطقم  رد  اـم  س :
هدع کی  دندوب ، برغ  گنهرف  ناجورم  وزج  نامدوخ  گنهرف  تیهام  تیوه و  هب  هجوت  نودب  دنتشاد و  یگنهرف  یگتـسباو  برغ 

خیرات دنمشناد ، یناسنا  یغورف » یلعدمحم   » ًالثم .دنتـشاد  زین  تبثم  ییاه  یگژیو  هنوگ  ود  نیا  .دندوب  یـسایس  لاجر  وزج  هک  مه 
لثم يدرف  ای  تفر ، یم  رامـش  هب  برغ  ینوسام »  » تالیکـشت هب  هتـسباو  يرادمتـسایس  رگید  يوس  زا  دوب و  بیدا  ققحم و  ساـنش ،

.دندوب برغ  لاذتبا  جورم  هک  اه » يدوعسم   » و هداز » حابصم  یفطصم  »

هدرک یتاقیقحت  دنـشاب و  دنمـشناد  ًاعقاو  هک  یناسک  .میتشادـن  يدایز  دادـعت  یغورف »  » ًـالثم لوا ، هنوگ  زا  ناـخاضر ، نارود  رد  ج :
يدارفا اهنیا  .میتشاد  دایز  اهتارکوئت »  » حالطصا هب  و  ملع »  » و یماما » فیرش   » لاثما عون  زا  یلو  تسین ، دایز  یلیخ  ناشدادعت  دنشاب ،

رواشم برغ و  لماع  ءایضدیس »  » هک تسا  نشور  یلیخ  ًالثم  .دندوب  برغ  لماع  مه  دندوب و  طوبرم  يرنوسامارف »  » اب مه  هک  دندوب 
یم برغ  بذـج  ار  دارفا  کیتارکوروب -  يرادا و  یلام ، تاناکما  دنتـشاد -  هک  یتاناکما  اب  اهنآ  .دوب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  تسایس 

« یلوسر  » ای دوب و  یتسرپ  نطو  درف  هک  ار  یلکوت »  » لاثما وا  دیـشک ؟ دوخ  لابند  هب  ار  رفن  دنچ  ملع »  » دـینک رکف  لاثم  يارب  .دـندرک 
مه ینیوزق »  » لاثما اب  یغورف »  » .دـندوب كانرطخ  اهنیا  درک ، لیدـبت  یعقاو    ِ ینعم هب  هدز  برغ  لماوع  هب  دیـشک و  دوخ  لابند  هب  ار 
نیا زا  .دوب  يا  هتـسجرب  هداعلا  قوف  ناسنا  ادـخهد »  » ای .دوبن  مه  نوسامارف »  » دوب و یفیرـش  هداعلا  قوف  ناـسنا  هک  تشاد  يراـکمه 

هک میراد  دایز  دارفا 
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.دنشاب هتفر  مه  يرنوسام »  » لخاد يزور  دیاش 

لباقم رد  تمواقم  يارب  طقف  هورگ  نیا  ادـتبا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ ، سیـسأت  هچخیرات  .دراد  یلـصفم  خـیرات  يرنوسامارف » »
زا مه  اپورا  رد  .تشاد  رظندم  ار  رامعتسا  اب  هزرابم  تیلم و  زا  تیامح  ناشکتمحز و  نارگراک و  زا  تیامح  دش و  لیکـشت  نمـشد 

هدع .تخانـش  دید و  تیلک  رد  دـیاب  ار  يرنوسامارف »  » نیاربانب .دـشاب  یـسوساج  تالیکـشت  کی  يرنوسام »  » هک هدوبن  روطنیا  لوا 
مادعا هطورـشم  دض  ناونع  هب  تیطورـشم  رد  هک  مه  یناسک  زا  یکی  ما  هدینـش  نم  .دـندش  نآ  رـصنع  ناریا  زا  يا  هرود  رد  يدایز 

دیاب .دنا  هتشک  هتفرگ و  ماقتنا  هب  ار  وا  اهنوسام  مه  دعب  دوب و  هدش  جراخ  هتخانش و  ار  اجنآ  اهدعب  هتبلا  .دوب  يرنوسام »  » رصنع دش ،
«. هداز یقت   » لاثم يارب  دنا ، هدش  یسوساج  لماع  یناسک  هچ  مینیبب  مینک و  هاگن 

اما دندش ، وضع  تسا و  تمدـخ  ياج  دـندرک  رکف  يا  هدـع  .دوب  حرطم  يرکفنـشور  لفحم  کی  ناونع  هب  ادـتبا  رد  يرنوسام  س :
.دندش جراخ  دندید و  ار  شتیهام  دعب 

مادعا راب  تفه  دراد  اج  هک  دندرک  تیانج  مه  یلیخ  .تسین  مک  مه  ناش  هدـع  دـندنام  هک  یماما » فیرـش   » دـننام يا  هدـع  اما  ج :
ار یلـصا  ژل » ، » دوخ اضردمحم  .دوب  اهنآ  وزج  مه  اضردمحم  ِدوخ  دندوب ؛ اضردمحم »  » هاگتـسد ناگبخن  نایم  رد  اهنوسام  .دـنوش 

یم مه  هاگره  .تشاد  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هدـش ، نیچتـسد  مه  ار  هیقب  دوب و  هدرک  باـختنا  ینویاـمه »  » اـی يولهپ »  » ناونع تحت 
؟ هن ای  هدوب  ژل »  » وزج ینیما » یلع   » مناد یمن  نم  .درک  یم  تمواقم  دننک ، لیمحت  وا  هب  جراخ  زا  ار  يدرف  دنتساوخ 

هداوناـخ زا  رفن  کـی  ًـالامتحا  .دوب  هلودـلا » قوثو   » تاـماقم وزج  اـما  میا ، هدرکن  ادـیپ  نوساـم »  » ناوـنع هب  يزیچ  وا  دروـم  رد  س :
.دشاب نوسام  دیاب  دادادخ »  » مان هب  امرفنامرف 

ًاعقاو دادادـخ ]  ] وا یلو  .دوب  شمـسا  هک  تسا  یـسک  اهنت  ظفاح »  » مان هب  يدرمریپ  تسه ، رفن  کی  طقف  اـمرفنامرف ، هداوناـخ  زا  ج :
دیایب و رانک  هاش »  » اب تسناوتن  دش و  هدیشک  هابتشا  هب  هک  تسا  يداتسا  يو  .تسا  يا  هتخیهرف  هداعلا  قوف  ناسنا  تسین و  اهنیا  وزج 

رگید ياه  نمجنا  وضع  مه  یناسک  .تسا  تیعقاو  نیا  دنک ، لمحت  دندوبن  ژل »  » وزج هک  ار  یناسک  تسناوت  یمن  اضردمحم  .تفر 
ار یگدز  برغ  اب  هزرابم  نم  .دوب  توخا » نمجنا   » وزج نوسام و  تفن -  تکرش  لماعریدم  رواشم و  ماظتنا - » هللادبع   » لثم دندوب ،

نیا .دندوب  هدرک  تسرد  هدـمآ » گنرف  زا  ناخرفعج   » ناونع اب  يرتأت  نامز  نآ  رد  .مدرک  هدـهاشم  ناریا  مدرم  نایم  رد  یکدوک  زا 
ار رتأت 
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دومحم  » .دندوب ناریا  رتأت  هورگ  نیلوا  اهنیا  .دنداد  شیامن  ینیدلاریهظ » دومحم   » مان هب  يدرف    ِ يربهر هب  یناریا  ناناوج  زا  یهورگ 
ار یگدز  برغ  رتأت  نیا  رد  .مدید  ار  رتأت  نیا  متفر و  نم  .دش  ارجا  هناخ  کی  رد  شیامن  نیا  .دوب  تسود  نم  ردارب  اب  ینیدلاریهظ »

نارود رد  مه  تلع  نـیمه  هـب  دوـب و  دـنمورین  دـساف ، گـنهرف  نآ  لـباقم  رد  ناـشتمواقم  ناریا ، مدرم  عاـفد  .دـندوب  هدرک  هرخـسم 
اههاگـشناد و ناداتـسا  نادنمـشناد و  رد  یتـح  .دـننک  ذوفن  مدرم  رد  ـالاب ، ناـگبخن  رـشق  ناـمه  زا  ریغ  رد  دنتـسناوتن  اضردـمحم » »

تمواقم نیا  .تسا  دـنمورین  هداعلا  قوف  ناریا  رد  یتسرپ  نطو  هلأـسم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دـننک  ذوفن  دنتـسناوتن  نارکفنـشور 
نیا ات  يروشک  چیه  .تسا  هدرک  ظفح  مجاهت  همه  نیا  لابق  رد  ار  ناریا  هک  تسا  یتسرپ  نطو  نیا  نمشد و  مجاهت  لباقم  رد  يوق 

هک یلاح  رد  دمهف ، یمن  ار ، شیپ  لاس  دصناپ    ِ یـسیلگنا نابز  رـضاح  لاح  رد  سک  چـیه  .تسا  هدوبن  ناگناگیب  موجه  دروم  دـح 
نم .دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  نایناریا  یتسرپ  نطو  رما  نیا  تساـم ؛ زورما  یـسراف    ِ ناـبز ناـمه  يدعـس »  » نارود   ِ یـسراف ناـبز 

هتفیـش قشاع و  هک  یتسرپ  نطو  نوچمه  هدـنراگن  .تسا  هتـشون  ناریا  خـیرات  هرابرد  ییاکیرما  کی  هک  مراد  ایـشِرپ »  » مان هب  یباتک 
خیرات تالوحت  مامت  رد  هک  تسا  دـنمورین  ناش  یتسرپ  نطو  تاساسحا  ردـقنآ  ناـیناریا  دـیوگ : یم  تسا  ناریا  ندـمت  گـنهرف و 
.تسا هدرک  دوخ  عبات  ار  يا  هدنروآ  موجه  ره  ناریا  .دندش  عبات  نارگید  یلو  دننک ، ظفح  ار  ناش  تیوه  دـنا  هتـسناوت  دوخ  عیـسو 

تسا هتسناوتن  یگدز  برغ  .تسا  هتـشاد  هاگن  یگدز  برغ  لباقم  رد  ار  ام  تلم  هک  تسا  يدنمورین  هداعلا  قوف  ریـس  رما  نیا  تلع 
.دنک ذوفن  نییاپ  هب  مسیلایرپما  هب  هتسباو  ياهتموکح  يولهپ و  هاگتسد  يالاب  هدر  ناگبخن  هورگ  زا 

ایـسآ و موـس ، ناـهج  ياـهروشک  رد  هلأـسم  نیا  هـک  یماـگنه  مـینیب  یم  مـینک ، یـسررب  مهدزوـن  نرق  زا  ار  یگدز  برغ  رگا  س :
نیدـلا لامجدیـس   » نوچ يدارفا  تمواقم  ناریا  رد  ًالثم  تسا ؛ هدوب  هارمه  زین  ییاـهتمواقم  يرـس  کـی  اـب  دـش ، عورـش  هناـیمرواخ 

باـتک شراـگن  اـب  ریازجلا  زا  عاـفد  رد  هسنارف و  رامعتـسا  ربارب  رد  نوناـف »  » تمواـقم اـپورا  رد  دـمحا ،» لآ  لـالج   » و يدابآدـسا »
نیا .دـنروخ  یم  مشچ  هب  قیفـش » رینم   » نیطـسلف رد  و  ورهن »  » و يدـناگ »  » هراق هبـش  رد  هزـس ،» لـیما   » اـقیرفا رد  نیمز ،» ناـیخزود  »

رد يرگید  و  ون »  » لکش رد  هچ  کیـسالک و  لکـش  رد  هچ  برغ -  رامعتـسا  تیمکاح  ربارب  رد  یکی  دوب : ههبجود  رد  اه  تمواقم 
.دندرک یم  هزرابم  يدوخ  تیوه  اب  هک  یناسک  گنهرف و  ناجورم  ربارب 

، يو ملعم  دمحا ،» لآ   » نوچ يدارفا  زا  لبق  ناریا ، رد  مراد  عالطا  نم  هک  ییاجنآ  ات  ج :
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لیـصحت رایـسب  نیـسیروئت و  يو  .تسا  هتفرگ  ماهلا  وا  زا  دـمحا » لآ   » .درک یم  هزرابم  یگدز  برغ  اب  دـیدرف »  » رتکد مان  هب  يدرف 
نامه هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  رگا  .دوب  ینارنخـس  هیاپ  رب  وا  تیلاـعف  درادـن و  يا  هتـشون  باـتک و  دـیدرف  هنافـسأتم  یلو  .دوب  هدرک 

.تسا دمحا  لآ  یگدز » برغ   » باتک زا  رت  هدنزومآ  دوش ، عمج  اه  ینارنخس 

دنراد یعس  دنراد ، ار  وا  تارکفت  هک  یناسک  زا  رفن  جنپ  راهچ ، هک  تسا  هدش  تسرد  دیدرف » داینب   » ناونع مان و  اب  يا  هسـسؤم  س :
.دننک نیودت  ار  وا  ياهسرد  اه و  ینارنخس 

، دنک دشر  تسا  نکمم  مه  زونه  هک  یگدز  برغ  لباقم  رد  بلاطم ، نیا  ندرک  رـشتنم  يروآ و  عمج  اب  دـیاب  ام  بیترت ، نیا  هب  ج :
مک ار  نآ  میناوت  یمن  دوش و  یم  رتداـیز  زور  هب  زور  یبرغ  ياـهروشک  اـب  اـم  تابـسانم  تروص  ره  رد  نوچ  .مینک  تسرد  يرپـس 

برغ هب  لیـصحت  يارب  ار  يدادـعت  یمالـسا  يروهمج  تلود  رـضاح  لاـح  رد  .مینک  هدافتـسا  یملع  يروآ  نف  زا  میروـبجم  .مینک 
رثا هک  لبق  ياه  تیلاعف  زا  هدافتـسا  اب  ار  تمواقم  ياهرپس  دیاب  ام  دمآ و  دهاوخ  روشک  هب  برغ  رثا  تروص  ره  رد  .تسا  هداتـسرف 

.میهد شیازفا  تسا ، هتشاد  مه 

هک يزیچ  سناسنر ،»  » زا صوصخب  برغ ، رد  دنیوگ  یم  يو  لاثما  و  دمحا » لآ   » .تسا برغ  یگنهرف  تیهام  رد  رگید  ثحب  س :
نیا یتقو  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  نآ  نورد  زا  گنهرف  نیا  .تسا  هعماج  نآ  نورد  زا  هتـساخرب  دراد ، دوجو  برغ  گنهرف  ناونع  هب 

لیدبت رامعتسا  رازبا  کی  هب  اهتموکح  طسوت  گنهرف  نیا  هکنیا  یکی  دراد : ررـض  ود  دسر ، یم  ناریا  نوچ  ییاهروشک  هب  گنهرف 
زا یـشخب  ساسا  نیا  رب  دراد و  یمرب  ماگ  اهروشک  نیا  یلم  تیوه  ای  یناـسنا و  گـنهرف  مادـهنا  تهج  رد  هکنیا  رگید  دوش و  یم 

.دنریگ یم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  ام ، هدرکلیصحت  ناناوج 

زا اسیلک  ندشادج  اب  یمومع » تالیـصحت   » و یمومع » گنهرف  ، » اپورا رد  هک  تسا  نیا  هلأسم  .تسا  یعیبط  ًالماک  عوضوم  نیا  ج :
مه یگرزب  هداعلا  قوف  تافلت  هدـش و  عورـش  سناسنر »  » هرود زا  دراد ؛ ینـالوط  هقباـس  هک  تسا  یعوضوم  نیا  .درک  دـشر  تلود 

هداعلا قوف  تایفشک  سپس  میـسر و  یم  نتوین »  » نارود هب  ات  دراد  همادا  نیا  .دنتخوس  شتآ  رد  هک  ونرب » ونادروج   » لثم تسا ، هداد 
تلود طقف  هن  .تسا  هدـش  ادـج  تلود  زا  اسیلک  هک  تسا  يا  هرود  ود  هک  میراد  ار  ناـگرزب  نیا  همه  و  سـالپال »  » مهرـس تشپ  و 

هک میونش  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  .تسا  یناهج    ِ یخیرات لوحت  کی  نیا  .تسا  تسایـس  زا  نید  ییادج  هک  رگرامعتـسا ،
یعیبط هدیدپ  کی  نیا  .مینکب  رکف  هلأسم  نیا  هب  عجار  دیاب  .دنوش  یم  ادج  بالقنا  لسن  زا  دیدج  لسن  ناناوج و 
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.درب نیب  زا  ار  نآ  دوش  یمن  اما  درک  تکاس  دوش  یم  یهاتوک  تدم  يارب  .تسا  يریگشیپ  لباقریغ 

یم تیعمج  لـخاد  هک  ناوج  نویلیم  کـی  زا  رتشیب  یلاـس  .میراد  هدـنهد  يأر  نویلیم  مین  تشه و  یـس و  دودـح  زا  شیب  ناریا  رد 
هب هدـنیآ  لاـس  هد  رد  اـم  روشک  ینعی  .دـنوش  یم  جراـخ  دنتـسه ، ریپ  هک  ییاـه  مدآ  زا  نوـیلیم  کـی  دودـح  فرط  نآ  زا  دـنوش و 

دـنور و یم  هاگـشناد  هب  دـنراد ، یگنهرف  دـشر  دـننک ، یم  لیـصحت  هک  یناناوج  .دـش  دـهاوخ  لیدـبت  ناوج  هداـعلا  قوف  يروشک 
هچ ملع  تسا و  هدـش  ادـیپ  اـیند  رد  یمیظع  تـالوحت  هچ  تسا و  ربـخ  هچ  اـیند  رد  هک  دـننیب  یم  دـنناوخ و  یم  باـتک  هماـنزور و 

دزادرپب و يروادشیپ  نودب  رکفت  قیقحت و  هب  دوش و  لیکـشت  یـشوهزیت  عمج  دیاب  مینک ، رکف  دـیاب  ام  .دـهد  یم  ناشن  ار  ییاهزیچ 
دیاب ار  اهزیچ  هچ  میهدب ، دیاب  ار  اهزیچ  هچ  مینک ، قیرط  یط  دیاب  هنوگچ  مینک ، دروخرب  عوضوم  نیا  اب  دیاب  یلکـش  هچ  هب  دـیوگب 

؟ میزاسب یخیرات  لوحت  اب  دیاب  هنوگچ  میریگب و  دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  مینک و  ظفح 

دنچ دیاش  و  هیکرت ،»  » رد ناریا »  » اب نامزمه  ًابیرقت  دنور  نیا  لاثم  يارب  .مینک  یسررب  زین  اهروشک  ریاس  رد  ار  دنور  نیا  دیاب  ام  س :
شالت ناریا  رد  .درک  ظفح  ار  دوخ  یتیموق  بصعت  اما  داد ، تسد  زا  ار  دوخ    ِ یگنهرف تیوه  هیکرت  یلو  دـش ، عورـش  رتدوز  یلاس 

.دوش ظفح  رودقملا  یتح  نام  یگنهرف  تیوه  دش 

رد هک  دوش  یم  حرطم  لاوئس  نیا  نونکا  .دشاب  یعیـش  گنهرف  تمظع  تیناحور و  بهذم و  تردق  لیلد  هب  دناوت  یم  ییاناوت  نیا 
؟ دنک يرادیاپ  یگداتسیا و  تسا  هتسناوت  دح  هچ  ات  ناریا  هقطنم ، ياهروشک  اب  هسیاقم 

.تسا ییایند  لوحت  لوحت ، نیا  نم  هدیقع  هب  یلو  دتـسیاب ، نایرج  نیا  يولج  ات  درک  ناریا  هب  يرایـسب  کمک  یمالـسا  بالقنا  ج :
رد .تشادن  دوجو  هیکرت »  » میدق ینعم  هب  تسا ، هدـش  لیکـشت  نایقوجلـس »  » نارود رد  هک  يروشک  تسا ، یناوج  روشک  مه  هیکرت 

، درادن يوق  گنهرف  روشک  نیا  مه ، لیلد  نیمه  هب  .تسا  ییون  هدـیدپ  كرت ، تلم  يانعم  هب  هیکرت  و  نانوی »  » دوب و سراپ »  » میدـق
.دوب یبرع  یـسراف و  ینامثع ، رابرد  یمـسر  ناـبز  یناـمثع »  » نارود رد  .تسا  ریخا  نارود  نیمه  هب  طوبرم  دراد  هک  مه  يزیچ  نآ 
هدرک داجیا  هنایارگ » مالسا   » تمواقم نتفر ، برغ  يوس  رد  يور  هدایز  هیکرت  رد  .تسا  توافتم  مه  اب  ناریا  هیکرت و  رد  هلأسم  نیا 
.درک هعلاطم  دیاب  ار  عوضوم  نیا  .دنک  تیوقت  ار  فلاخم  تهج  نآ  تیمالسا ،»  » رد يور  هدایز  ناریا ، رد  تسا  نکمم  الاح  تسا ،

.تفای ار  طسو  دح  تفرگ و  رظنرد  ار  هلأسم    ِ تمس ودره  دیاب 
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ییارگ و یمالــسا  فذـح  نـینچمه  .سبح  جارخا و  دـنیوگ  یم  دــشک  یم  سفن  سکره  دــنک و  یم  هـفخ  ار  هـمه  يور  هداـیز 
سوکعم هجیتن  اب  تسا  نکمم  مینک ، يور  هدایز  اـم  رگا  ـالاح  .تسا  هدرک  داـجیا  یلم  تمواـقم  هیکرت  رد  هعماـج ، رد  ییارگداـینب 

؛ دنک یـسررب  يدـج  روطب  ار  هلأسم  نیا  يروادـشیپ ، نودـب  فرط و  یب  دـیاب  متفگ  هک  شهوژپ  هورگ  نآ  نیاربانب  .میوش  ور  هبور 
نیا رد  يو  .مدرک  هعلاطم  اپورا  تالوحت  هرابرد  لداع » دادـح   » ياقآ زا  هلاـقم  ود  .ینونک  ياـیند  لوحت  رییغت و  هب  هجوت  اـب  مه  نآ 
ياج تفرـشیپ  اب  ملع  هک  دوب  هداد  حیـضوت  هداس  یلیخ  هدرک و  یـسررب  سالپال »  » نامز ات  ار  نویـسازیگنا »  » هایـس نارود  تـالاقم ،
اجنآ رد  تشاد ، یلاخ  ياج  کی  درک  فشک  ار  یمومع  هبذاج  نوناق  نتوین »  » هک ینامز  دسیون  یم  يو  .دنک  یم  گنت  ار  بهذـم 

وا نوئلپان  .داتـسرف  نوئلپان »  » يارب ار  شباتک  درک و  لماک  حیحـصت و  ار  اهنامـسآ  شیادیپ  هیرظن  سالپال »  » .داد ياج  ار  دنوادخ » »
خـساپ هداس  رایـسب  مه  وا  و  يدرکن ؟ زاب  دـنوادخ »  » يارب ییاج  ناتدوخ  لیلحت  نیا  رد  امـش  سـالپال »  » ياـقآ تفگ  تساوخ و  ار 

.تسا هدوبن  هلأسم  نیا  هب  يزاین  هک  دوب  هداد 

ار بلطم  نیا  مه  وا  رگا  هتبلا  .دـنناوخ  یم  ار  بلاطم  نیا  مه  ناناوج  دـسیون و  یم  ناریا »  » همانزور رد  لداع » دادـح   » ار بلطم  نیا 
هک ار  ملع  يولج  .دننک  یم  حرطم  ار  لئاسم  نیا  همه  همجرت ، تنرتنیا و  هکبـش  ویدار ، یلخاد ، یجراخ و  رابخا  همه  نیا  دـسیونن ،

« يزکرم ياکیرما   » بونج ناویح  دنچ  .دنداد  مسینیوراد »  » هیرظن يارب  ار  یلمع  هبرجت  کی  شیپ  لاس  دنچ  ًالثم  .تفرگ  دوش  یمن 
، دوجوم عضو  اب  ناشدوخ ، قیبطت  يارب  یتدم ، زا  دـعب  تاناویح ، نیا  .دـنداد  لاقتنا  دـنراد  یتوافتم  یمیلقا  طیارـش  هک  لامـش  هب  ار 

یملع بالقنا  کی  دهاش  زور  ره  تسا ، هتفرگ  تعرس  ایند  رد  یملع  تفرشیپ  .تسا  يا  هداعلا  قوف  هبرجت  نیا  دنداد ؛ تیهام  رییغت 
هس اهنت  دننک ، یم  یط  هاگشناد  رد  ار  یسدنهم  هتشر  یملع  لحارم  یط  هک  ینایوجشناد  تالیـصحت  دنیوگ  یم  .میتسه  یکینکت  و 

هنهک نیون  یملع  ياهدادـیور  لابق  رد  اهنآ  تامولعم  دـننکن ، لیمکت  ار  دوخ  شناد  لاس  هس  زا  دـعب  اهنیا  رگا  دراد و  راـبتعا  لاـس 
.دننک یم  سیردت  نایوجشناد  هب  ار  شیپ  لاس  یس  ياهباتک  زونه  ام  ياههاگشناد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدش 

دـشر و يارب  دـیاب  يروشک  ره  ًاتدـعاق  نآ  يانبم  رب  هک  میراد  یکیژولونکت  یملع و  ثحب  کـی  برغ »  » هب طوبرم  لـئاسم  رد  س :
 ِ یناسنا مولع  گنهرف و  اـب  نآ ، زا  یـشخب  هک  تسا  یناـسنا  مولع  یناـبم  هراـبرد  رگید  ثحب  .دزاـی  تسد  مولع  نیا  هب  دوخ    ِ یقرت

رگید عماوج 
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ود سانـش .» هعماج   » هچ و  سانـشناور »  » دـید زا  هچ  تسوا ؛ تیـصخش  یگدـنز و  و  ناـسنا » ، » ثحب عوضوم  نوچ  دـنک  یم  قیبطت 
و ناــخاضر »  » نارود رد  صوــصخب  برغ ، دروآ  هر  هـک  تـسا  برغ » لاذــتبا   » یکی دراد : دوــجو  ثـحبم  نــیا  رد  رگید  شخب 

نیا هتبلا  .تسا  اـم  هعماـج  نوـچمه  یعماوـج  رد  یتـسرپ  برغ  یگدز و  برغ  تیهاـم  يرگید  دور و  یم  رامـش  هـب  اضردـمحم » »
راثآ رگا  .دنلوقلا  قفتم  همه  مود ، لوا و  تمسق  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  مه  ییایـسآ »  » ياهروشک و  یبرع »  » ياهروشک رد  اهدومن 

لوصا اب  هچنآ  دوش و  یم  لقن  تسا  قیبطت  لباق  هک  هچنآ  .دقن  مه  دـنک و  یم  لقن  مه  يو ، دیـشاب ، هدرک  هاگن  ار  يرهطم » دیهـش  »
تیهام اب  هطبار  رد  نآ  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ینارگن  یهاگ  لاذـتبا ، ربارب  رد  یگداتـسیا  ثحب  رد  .دوش  یم  دـقن  تسا ، ضراعتم  ام 

رد ندـش  رو  هطوغ  رامعتـسا و  هب  یگتفیـش  ثعاب  برغ ، مولع  هب  شیارگ  اـت  مینکب  دـیاب  هچ  اـم  هک  نیا  تسا و  برغ    ِ يرامعتـسا
؟ دوشن لاذتبا 

هیامرـس رمع  مهدزون ، نرق  رخاوا  زا  .تسا  هتفر  نیب  زا  میدـق  رامعتـسا  تسا و  يرگید  لکـش  هب  برغ  يرامعتـسا  هویـش  نونکا  ج :
.دش زاغآ  مسیلایرپما  نارود  دیسر و  نایاپ  هب  مسیلاینلک »  » نارود يراد 

يراد هیامرـس  يرگتراغ  کی  ناونع  هب  مسیلایرپما  هیـسور ،»  » يروطارپما اـی  و  یناـمثع »  » يروطارپما داـجیا  ناونع  هب  هن  مسیلاـیرپما 
رودـص هب  ـالاک  رودـص  نارود  نیا  رد  هک  تسا  يراد  هیامرـس    ِ یلاـع نارود  مسیلاـیرپما  دـیوگ  یم  نینل »  » هک روطناـمه  .یناـهج 

ناریا رد  هک  روطنامه  .تسا  هیامرـس  رودص  اب  ناهج  لواپچ  لوغـشم  ایند ، مامت  رد  برغ  مسیلایرپما  زورما  .دوش  یم  لیدبت  هیامرس 
یم کمک  ام  داصتقا  هب  هتبلا  .مینک  یم  قیوشت  يراذـگ  هیامرـس  هب  ار  اهنآ  اـم  هک  یناـسک  طـسوت  دریگ ؛ یم  تروص  راـک  نیا  مه 

ینعی نیا  دـپاچب ؛ دـیاب  دـنک ، یمن  راک  اجنیا  یناجم  هک  لاتوت »  » .دـنهد یم  ماـجنا  ار  لواـپچ  نیا  دوخ ، هبون  هب  مه  اـهنآ  اـما  دوش ،
ردقچ هک  مینک  هجوت  .دنک  یم  تراغ  ار  ایند  دـهد ، یم  ضرق  تسا و  یتسیلایرپما  کناب  کی  هک  یناهج  کناب  .زورما  مسیلایرپما 

رد ار  برغ  رامعتـسا  هلأسم  دـیاب  ام  بوخ ، .درایلیم  نارازه  دنتـسه ؛ ضورقم  یناهج  کـناب  هب  ییاـقیرفا  ییایـسآ و  ياـهروشک  زا 
، برغ لاذتبا  دروم  رد  اما  .درک  تمواقم  نآ  لباقم  رد  دیاب  هنوگچ  تسه و  لکـش  هچ  هب  مینیبب  دیاب  مینک ، ثحب  دوخ  بوچراهچ 

هکلب تسا ، نوتنیلک  ِدوخ  لمع  رد  طقف  هن  لاذـتبا  .تسا  برغ  لاذـتبا  دـنهد ، یم  ماجنا  نوتنیلک »  » اـب رـضاح  لاـح  رد  هک  يراـتفر 
لمع باکترا  هب  طوبرم  تافارتعا  دـحتم ، للم  نامزاس  رد  وا  قطن  اب  ناـمزمه  دـهد و  یم  ماـجنا  هرگنک  هک  مه  یلاـمعا  رد  لاذـتبا 

دوجو دنک ، یم  شخپ  اکیرما  ياهنویزیولت  مامت  رد  ار  وا    ِ یسنج
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هب لاذتبا  لکـش  ود  نیا  .مینک  یم  هدهاشم  ناناوج  زا  یخرب    ِ یگدنز رد  ار  نآ  رگید  عون  تسا و  برغ  لاذـتبا  زا  یعون  نیا  .دراد 
فعض روشک  نآ  نوچ  دنک ، یم  دشر  هدرک و  ذوفن  عیرـس  یلیخ  روشک  کی  رد  لاذتبا  .دراد  یگتـسب  برغ  اب  اهروشک  تابـسانم 

یلیخ اضردـمحم ،»  » نارود رد  .دـنک  یم  ذوـفن  رتـمک  رگید  روـشک  رد  اـما  درادـن ، يدوـخ    ِ یگنهرف تمواـقم  هتــشاد و  یگنهرف 
هعـسوت لاذتبا  هک  دوب  يوق  ردقنآ  مدرم  هدوت  تمواقم  درکن و  ذوفن  مدرم  هدوت  رد  اما  دننک ، دراو  ار  لاذتبا  نیا  ات  دندرک  شـشوک 

رد هک  يراک  تفاثک  نآ  هلاـس و  دـصناپ  رازهود و  نشج  نآ  فارطا  رد  .تفر  لاذـتبا  يوس  هب  یکچوک  رایـسب  رـشق  کـی  .تفاـین 
لاذتبا نیا  مه  هعماج    ِ ییالاب رـشق  رد  یتح  .دندش  ادـیپ  نارگلواپچ  اهروخ و  تفم  زا  یکچوک  رایـسب  رـشق  دـنداد ، ماجنا  زاریـش » »

روشک .دهد  یم  ناشن  ار  ام  یلم  تمواقم  نیا  .دندرک  تمواقم  دندنام و  ناشندوب  یناریا  تیثیح  مامت  اب  يدایز  دادعت  درکن و  ذوفن 
هریغ یـسیلگنا و  نابز  هب  مه  يا  هدع  هسنارف و  نابز  هب  يا  هدع  هتـشادن و  نابز  یلبق و  گنهرف  ًالـصا  هک  ییاقیرفا  روشک  کی  اب  ام 

رد اشحف » داجیا  يارب   » اه ینپاژ  .تسا  هداد  ماجنا  نیچ »  » روشک هب  تبـسن  ار  تامادقا  نیمه  برغ  .تسا  توافتم  دـننز ، یم  فرح 
رد یلم    ِ يوق گنهرف  .دراد  دوجو  یلم  تمواقم  نوچ  دـنام ، یمن  .ریخ  دـنام ؟ نیچ  رد  ایآ  اما  دـنا ، هدرکن  هک  ییاـهراک  هچ  نیچ 

هتـشاد تشحو  داـیز  لاذـتبا  نیا  زا  دـیابن  اـم  هک  تسنیا  .درادـن  دوجو  تروص  نآ  هب  دـیناد  یم  هک  مه  یبهذـم  .دراد  دوجو  نیچ 
اب اضردـمحم ،»  » نارود رد  مه  لیلد  نیمه  هب  .ددنـسپ  یمن  ار  لاذـتبا  هک  تسا  يوق  ردـقنآ  ام  روشک    ِ یلم تمواـقم  نوچ  میـشاب ،

تفرـشیپ هب  میبای و  هعـسوت  یگنهرف  ظاحل  زا  دیاب  ام  .دندشن  قفوم  دندرک ، لاذتبا  دورو  يارب  شهاگتـسد  وا و  هک  یـششوک  مامت 
.مییآ لئان  یملع  ياه 

اپورا رد  یتح  هدـش و  حرطم  هراوهام »  » ناونع هب  نونکا  هک  يزیچ  دراد ، دوجو  یبرغ  گنهرف  شرتسگ  تیهام و  هرابرد  یثحب  س :
یبرغ ياه  هناسر  رب  مسینویهص  هطلس  اب  طابترا  رد  عوضوم  نیا  تیهام  هتبلا  .دراد  دوجو  یتاضارتعا  نآ    ِ ییاکیرما تالاذتبا  هب  مه 

تردـق کـی  هک  مینک  تکرح  وس  تمـس و  نآ  رد  میزادرپب و  ناـمدوخ  یلم  یگنهرف  تیوه  هب  مییآ  یم  اـم  تسا ؛ ناـیامن  رتـشیب 
رد امـش  رظن  هب  دهد ، یم  شرتسگ  ار  لاذتبا  نامه  تنرتنیا  يا و  هنایار  ياهمزیناکم  کمک  هب  مه  دیآ و  یم  هراوهام »  » مان هب  رتالاب 

؟ درک دیاب  هچ  هراب  نیا 

اجنیا .تسا  هدـش  عورـش  تنرتنیا  مه  ییاکیرما و  ياهملیف  لباقم  رد  يدـج  تمواقم  اپورا  رد  نآلا  .میوگ  یم  ار  نیمه  مه  نم  ج :
يراد هیامرس   » هلأسم هکلب  تسین ، مسینویهص  هلأسم  ًافرص 
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.تسا یناهج »

یم ار  ناهج  يربهر  سوک  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاکیرما  اکیرما -  رد  صوصخب  شدوخ ، عفانم  ظفح  يارب  یناهج ، يراد  هیاـمرس 
هک دـننک  یم  لمع  اهناوج  ندرک  دـساف  تهج  رد  همه  اهرتأت  اهامنیـس و  .تسا  هدرک  داجیا  یکانتـشحو  لکـش  هب  ار  داـسف  دـنز - 

دنتسه روشک  نیا  ناتسوپهایس  رتشیب  دننک و  یمن  تلاخد  تسایـسرد  اهییاکیرما  ًالـصا  .دننکن  تلاخد  تسایـس  رد  دنهدن و  يأر » »
لمع لاذـتبا  نیمه  لـباقم  رد  نوتنیلک »  » زا ار  ناـشدوخ  تیاـمح  ناهایـس  تیرثکا  لاـثم  يارب  دـننک ، یم  تلاـخد  تسایـس  رد  هک 

هیامرـس تاباختنا  يارب  ار  مدرم  هک  دنا  هدرک  باب  لیلد  نیا  هب  اکیرما ، رد  تردق  ياهحانج  ار  لاذـتبا  نیا  .دـندرک  مالعا  هرگنک » »
ادـیپ اهنآ  زا  رتالاب  ياه  تفلک  ندرگ  ردـقنآ  الاح  اما  دوب ، رلفکار »  » شدومن زور  کـی  يراد  هیامرـس  .دـننکب  ماـخ  گرزب    ِ يراد

.دنتـسه اهدومن  نیرتهب  رتویپماک  تفن و  يراد  هیامرـس  تاراصحنا  .دنتـسه  اـه  نیرتکچوک  رلفکار »  » و دروف »  » رگید هک  دـنا  هدـش 
دنتـسه اهنیا  .تسا  هتـشاد  دوس  درایلیم  هد  لاس  کی  ضرع  رد  هک  تسا  يرتویپماک  تکرـش  هیامرـس  رالد  درایلیم  لهچ  لاثم  يارب 

یم تسرد  ار  اهیزاب  هقح  اهتـسایس و  نیا  همه  هک  دنتـسه  اهنیا  .دنناخرچ  یم  ار  ایند  دننک و  یم  نییعت  ار  اکیرما  روهمج  سیئر  هک 
هتـشادن تسایـس »  » يوس هب  یـشیارگ  مدرم  ات  دنناشکب  داسف  هب  ار  ایند  هک  تسا  حرطم  اهنآ  يارب  هلأسم  نیا  رـضاح  لاح  رد  .دـننک 

.دنشاب

 ِ یـسارکومد ًالـصا  هک  دوب  هدش  حرطم  لاؤس  نیا  تالاقم  نآ  رد  .دوب  هدش  جرد  کیتاملپید » دنومول   » رد هلاقم  ود  شیپ  لاس  دنچ 
] رازاب ياه  هصرع   [ يارب یلاخ  هندب  و  شـشوپ [  [ رهاظ کی  طقف  یبرغ  یـسارکومد  هک  تسا  هدـمآ  خـساپ  ماقم  رد  تسیچ ؟ یبرغ 

.تسا هتشون  رازاب » نامرف  هد   » ناونع هب  شیشک  کی  هک  تسا  یبلطم  رگید  بلاج  هتکن  .تسا 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  ییاهتوافت  يا  هراوهام  گنهرف  شرتسگ  هک  مینیب  یم  تسا ؟ هنوگچ  هطلـس  نیا  اب  هزراـبم  هوحن  س :
نیا ایآ  .دـنک  یم  شخپ  هنایمرواخ  رد  تعرـس  هب  ار  شا  ییامنیـس  راثآ  روشک  نیا  ًالثم  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  دـنه »  » رد توافت  نیا 

؟ تسا تمواقم  یعون 

داسف   ِ یناهج هلمح  نیا  .ردـخم  داوم  قاچاق  لثم  دراد ، دوجو  روشک  ياهزرم  مامت  رد  ویدـیو  قاچاق  هلأـسم  نـآلا  .دـینک  هجوت  ج :
، دنک رکف  هلمح  نیا  لباقم  رد  دیاب  یمالسا  يروهمج  .دراد  رانکرب  تسایس  زا  ار  اهنآ  ناوج  رـشق  ندرک  دساف  اب  ات  تسا  ییاکیرما 

.درک تمواقم  نآ  لباقم  رد  تفرگ و  ار  نآ  يولج  ناوت  یم  هنوگچ  دنک  رکف  دیاب 
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ار يزیتس  برغ  رد  تمواقم  هیحور  هک  تسنیا  تسا » نرق  داسفلا  ما  اکیرما  : » دومرف هر ،)  ) ماما هک  روطنامه  دروخرب ، عون  کی  س :
ینید یبـالقنا و  یگنهرف ، هیحور  نآ  اـب  مینک و  داـجیا  هعماـج  رد  اوـتحم  مک  راعـش  کـی  تروـص  هب  هـن  هـملک    ِ یعقاو ياـنعم  هـب 

.مینک یگداتسیا 

رد اهدرک  هیلع  یگنج  رد  هاش  هرود  رد  ام  تفگ  یم  وا  .منک  فیرعت  مردارب  زا  لقن  هب  ار  يا  هعقاو  طابترا  نیا  رد  دیهدب  هزاجا  ج :
هک يا  هپت  يالاب  هب  يدایز  تمحز  اب  وا  .دوب  هناخپوت  لوئسم  هک  میتشاد  یهدنامرف  گنج  نیا  رد  .میدوب  هدرک  تکرـش  ناتـسدرک 

: تفگ وا  هب  هدنامرف  .دندوب  هدنام  نییاپ  رد  دنـسرب و  اجنآ  هب  دندوب  هتـسناوتن  اهرطاق  اهپوت و  یلو  دوب  هدیـسر  دوب  اجنآ  هپت  هدنامرف 
مه پوت  کی  تسا ، نتفر  لاح  رد  اجنآ  هک  ینیب  یم  مه  ار  درک  کی  نآ  .اجنآ  نک  کیلش  ینیب ؟ یم  ار  درک  ود  نآ  وت  درگرـس  »
هرد ياپ  اه  پوت  نابرق  تفگ : درک و  دـیلقت  ار  تکرح  نیا  شیاهتـسد  اـب  و  بمب » بمب ،  » .ناـبرق هلب  تفگ : وا  اـجنآ » نک  کـیلش 

يولج ییورین ؟ هچ  اب  اما  مینکب ، ار  راک  نیا  مییایب  دـییوگ  یم  امـش  الاح  .دوش  یم  دـنلب  مرگ  ياج  زا  تسفن  .هپت  يالاب  اـم  تسا و 
يروهمج رد  يداضت  رـضاح  لاـحرد  هناـخپوت ؟ مادـک  اـب  تمواـقم  هیحور  داـجیا  .دوش  یمن  هتفرگ  اـه  یناـسآ  نیا  هب  ناـیرج  نیا 

هیحور دیناوت  یم  ییورین  هچ  اب  تیعضو  نیا  رد  امـش  .دننز  یم  ار  رگیدمه  تشک  برـض  هب  فرط  ود  هک  هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا 
یم جنر  دنتسه و  يریگرد  نیا  رظان  دنـشاب ، هناخپوت  نیا  ياهورین  دیاب  هک  ییاهناوج  .دیرادن  يا  هناخپوت  دینک ؟ داجیا  ار  تمواقم 

ناشدوخ هدنیآ  يریگرد  نیا  رد  هک  دننیب  یم  نوچ  دنرب ، یم  جنر  اهدرمریپ  ام  زا  رتشیب  اهنآ  .دنرب  یمن  جنر  اهنآ  دینکن  لایخ  .دنرب 
.دور یم  نیب  زا 

یلیخ ار  اهرواب  هک  ملع  تفرـشیپ  موجه  لاذـتبا و  موجه و  لباقم  رد  ات  مینکب  یـساسا  رکف  کی  دـیاب  متفگ ، هک  روطنامه  نیاربانب 
.داد باوج  ناوت  یمن  ینونک  عضو  نیا  اب  .میهدب  باوج  نآ  هب  میتسیاب و  تسا ، رثؤم  ناوج  لسن  يور  دنک و  یم  فیعض 

لئاسم مه  لاذتبا و  مه  یملع ، مه  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  هبناجدـنچ  هلمح  دروم  ام  ناناوج  رـضاح ، لاح  رد  هک  تسا  نیا  یـساسا  هلأسم 
ندرک یمالـسا  اب  هطبار  رد  یلـسوت » سابع  مـالغ   » ياـقآ .دوش  یم  بوسحم  راـشف  یعون  ناـشیارب  اـهنیا  همه  .یبهذـم  يداـقتعا و 

ار ناناوج  دوش  یمن  اهشور  نیا  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  .دوب  بلاج  یلیخ  هک  دوب  هتشون  يا  هلاقم  ادرف » ناریا   » هلجم رد  اههاگـشناد ،
اب .دنناوخب  اهنآ  دیهدب  دیرادن  باتک  .دنراد  یتخانـش  یملع و  زاین  هچ  دـنراد و  یگنهرف  زاین  هچ  ناناوج  دـید  دـیاب  .درک  یمالـسا 

یسک تسا  باتک  يور  هک  تمیق  نیا 
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يوگباوج عضو  نیا  بوخ  .دلج  رازه  جنپ  طسوتم  دح  میراد ؟ باتک  راشتنا  پاچ و  ژاریت  هخـسن  رازه  دنچ  رگم  .درخب  دـناوت  یمن 
دوجو هطبار  قح  نتشادن  نز و  قوقح  جاودزا ، هلأسم  رد  هک  یتخبدب  نیا  .دیناوخب  ار  اه  همانزور  نیا  امـش  تسا ؟ ناناوج  تساوخ 

هن یلمع و  هدـننک و  عناق  باوج  لئاسم  نیا  يارب  رگا  ام  .تسا  حرطم  ام  هعماج  رد  كانتـشحو  روطب  هک  تسا  یلئاـسم  اـهنیا  دراد ،
؟ دننک باختنا  رسمه  دوخ  يارب  دنناوت  یم  هنوگچ  ناناوج  نیا  مینکن ، ادیپ  یتاغیلبت ، باوج 

هدننک عناق  خساپ  لئاسم ، نیا  يارب  دـیاب  امـش  .دـنیب  یم  دونـش و  یم  ایند ، اب  سامت  رد  ناریا ، هعماج  زور  ره  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا 
مدرم تاداقتعا  هیلک  یگنهرف  موجه  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک ، ادیپ  تسامش  يادرف  هک  یلـسن  ناوج  لسن  يارب  لوبق  لباق  یلمع و 

.درب دهاوخ  نیب  زا  ار 

هب عـجار  میهاوـخ  یم  نوـنکا  میتــشاد ، ییاهتبحــص  روـشک  رد  ییارگ  برغ  ناــیدانم  برغ و  تیهاــم  هراــبرد  نـیا  زا  شیپ  س :
یفنم تبثم و  ياه  یگژیو  هچ  تسا و  یتیهام  هچ  ياراد  اکیرما  .میزادرپب  وگو  تفگ  ثحب و  هب  اکیرما  تیهام  و  یـسانشاکیرما » »

« یتسیلایرپما  » ياه هصخـشم  یفنم ؟ ياه  یگژیو  ای  هدـش و  نآ  هب  تبـسن  يا  هدـع    ِ یگتفیـش ثعاب  تبثم  ياه  یگژیو  اـیآ  دراد ؟
؟ تسیچ اکیرما  ندوب 

ناریا رد  هک  ار  ییارگبرغ  نایدانم  میداد و  حیـضوت  ار  برغ »  » تیهام نیا  زا  شیپ  .منک  هفاضا  يا  هملک  دنچ  دیاب  لبق  ثحب  هب  ج :
هاش نیدلارـصان  نامز  رد  برغ ، اب  هطبار  رد  اما  میتشاد ، طابترا  هیـسور  اب  ام  هاش  نیدلارـصان  زا  لبق  .میدرک  رکذ  دنتـشاد ، تیلاـعف 

براـض لـثم  دـندوب ، یناـشخرد  دارفا  دـنتفرگ ، رارق  برغ  ریثأـت  تحت  هـک  یناـسک  نـیلوا  .تـسا  هتـشاد  دوـجو  طاـبترا  نیرتـشیب 
تاقالم ییاهتیـصخش  اب  هتفر و  لوبناتـسا  هب  هک  دوب  يداوساب  درف  ینامرک » ياضرازریم   » .دوب يا  هتـسجرب  درف  هک  هاـش  نیدلارـصان 

زور نیا  هب  ار  روشک  ارچ  یتسه ، تسرپ  نطو  هک  وت  دنسرپ  یم  وا  زا  یـسرپزاب  ماگنه  .دوب  هتفرگ  زین  ییاهدومنهر  اهنآ  زا  هدرک و 
نم تهج  نیا  هب  دوب و  رتمک  شررـض  تفرگ ، یم  ماجنا  رتدوز  هچره  راک  نیا  : » دیوگ یم  خساپ  رد  وا  یتشک ؟ ار  هاش  یتخادـنا و 

هرهب نآ  ندمت  زا  هدافتسا  يارب  برغ  اب  سامت  زا  يدارفا  نینچ  .تشاد  سامت  يدابآدسا  نیدلا  لامجدیس  اب  وا  مداد .» ماجنا  رتدوز 
.دـنتفرگ برغ  زا  یبلاج  رایـسب  ریثأت  جراخ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  دارفا  نیا  فوا ، بلاط  ینامرک و  ناخاقآازریم  لثم  .دنتـسج  یم 

ریسم رد  عوضوم  نیا  اما  دادبتسا .» اب  هزرابم   » و يدازآ »  » لثم دوب ، برغ    ِ یعقاو ندمت  زا  هدافتـسا  هکلب  دوبن  یگدز  برغ  ریثأت  نیا 
دور و یم  یگدز  برغ  يوس  هب  نآ  دنیآرف  دبای و  یم  لوحت  دوخ  لماکت 
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لحارم ماـمت  درک و  شومارف  دـیاب  ار  یلم  لـیاصخ  همه  هک  موهفم  نیا  برغ و  زا  لـماک  دـیلقت  هب  دـنور  نیا  .دوش  یم  متخ  نآ  هب 
.دماجنا یم  درک ، دیلقت  برغ  زا  دیاب  ار  یگدنز 

ام هک  تسا  حرطم  هطورـشم  خیرات  نارگلیلحت  نایم  رد  یثحب  .منک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  دیدرک ، حرطم  ار  تاکن  نیا  هک  الاح  س :
و هتکلک » «، » هرهاـق «، » یئبـمب  » هتبلا .تسا  هدوب  اـجنآ  ًاـمومع  اـم  نارکفنـشور  هاـگداعیم  نوـچ  میتـفرگ ، لوبناتـسا »  » زا ار  هطورـشم 
رد یتدم  يدابآدسا  نیدلا  لامجدیس  لاثم  يارب  دوب ، لوبناتسا »  » رد ام    ِ يرکفنشور یسایس و  زکارم  رتشیب  یلو  هدوب ، مه  سیلفت » »

نیا اما  درک ، یم  رـشتنم  هیرـشن  هتـشاد و  تماقا  یتدم  ندنل  هسنارف و  رد  لامج  دیـس  دنچره  دندقتعم  هدع  نیا  .تشاد  تماقا  اجنآ 
؟ دش لئاق  یتوافت  عوضوم  نیا  رد  دوش  یم  ایآ  .درادن  برغ  اب  یمیقتسم  طابترا  عوضوم 

لماوع زا  .میربب  مان  تیطورـشم  بالقنا    ِ یلخاد لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  مدرم ، دیدش  هداعلا  قوف  تراظن  تردـق  زا  میناوت  یم  ج :
بالقنا هب  هاگن  اب  .تشاد  تیطورشم  بالقنا  رد  يرایـسب  ریثأت  هک  تشاد ، هراشا  هیـسور » بالقنا 1905   » هب ناوت  یم  مه  یجراـخ 

هجیتن رد  دروخ و  تسکـش  یکچوک  نآ  هب  نپاژ  طسوت  هیـسور  رد  كانتـشحو    ِ يدادبتـسا ماظن  هک  دندرک  ساسحا  مدرم  هیـسور 
تسا لئاق  يا  هداعلا  قوف  شزرا  ناریا  تیطورـشم  بالقنا  يارب  مه  نینل »  » .دش لصاح  بالقنا 1905  نپاژ ،»  » زا هیسور »  » تسکش

یناقهد و سانشرس  نازرابم  زا  یکی  نوچمه  ار  ناخراتس »  » نینل .تسا  هدوب  یمدرم  کیتارکومد و  ًاقیمع  بالقنا  نیا  دیوگ  یم  و 
ینعی دراد ، یخیرات  تیمها  نیا  .تسا  لئاق  ناریا  تیطورشم  بالقنا  يارب  ندوب  یمدرم  شزرا  دنک و  یم  دادملق  هیـسور    ِ یخیرات

نیا رد  منک  یم  رکف  نم  .دریذپ  یم  ریثأت  هتفرگ و  همـشچرس  یفلتخم  لماوع  هعومجم  زا  هکلب  رگید ، ياهاج  لوبناتـسا و  زا  اهنت  هن 
یم منک  یم  رکف  نم  .میزادرپب  اکیرما »  » هب الاح  .درکن  هیکت  یکی  يور  تفرگ و  رظن  رد  ار  لـماوع  هعومجم  تسیاـب  یم  صوصخ 

شیادیپ دیناد ، یم  هک  روطنامه  .تسا  رتمهم  همه  زا  اکیرما  شیادیپ  تسا ؟ هدش  ادیپ  هنوگچ  اکیرما »  » روشک هک  مینادب  لوا  دـیاب 
رد بملک  فتسیرک  .تفرگ  ماجنا  رود  قرش  يوس  هب  یهار  نتفای  يارب  بملک » فتـسیرک   » یفداصت ترفاسم  اب  طابترا  رد  اکیرما 

یطـسو و ياکیرما  هب  اـهیلاغترپ  اـه و  یئایناپـسا  موجه  هجیتن  رد  مه  دـعب  درک و  فشک  ار  اـجنآ  يدـالیم  دـنا  دـصراهچ و  رازه و 
رترید یلامـش  ياکیرما  هب  ترجاـهم  .دریگ  یم  رارق  اـهییاپورا  ترجاـهم  ضرعم  رد  یلامـش  ياـکیرما  دـعب  لاـس  تسیود  یبونج ،

یم دراد ، جاور  ییاکیرما  ياهروشک  رد  نآلا  هک  ییاهنابز  زا  .دنتـسه  اه  یلاغترپ  اـه و  ییایناپـسا  هیلوا  نیرجاـهم  .دوش  یم  عورش 
هقطنم مادک  هک  دیمهف  دوش 
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نابز هب  بیئاراـک  ریازج  تیرثکا  و  اـبوک »  » و لـیزرب »  » لاـثم يارب  .اـه  ییایناپـسا  ار  روشک  مادـک  دـنا و  هدرک  ریخـست  اـهیلاغترپ  ار 
راـک نیلوا  .دـننک  یم  ملکت  ییایناپـسا  مه  یلیـش  مدرم  تسا و  یلاـغترپ »  » ناـشنابز نیتـناژرآ »  » یلو دـننک  یم  تبحـص  ییایناپـسا 

نآ رد  و  دـیدناک »  » ماـن هب  دراد  یباـتک  رتـلو »  » هک تسا  بلاـج  .دوب  یتـمیق  ياهگنـس  ـالط و  نوـچ  ییاـهتورث  تراـغ  نیرجاـهم ،
نیا هک  دریگ  یم  هجیتـن  مه  دـعب  دـنا و  هدوـب  يدارفا  هنوـگچ  نارگ  تراـغ  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدرک و  حیرـشت  ار  يرگتراـغ 

رد ار  یگرزب  تایانج  اهییایناپسا  اهیلاغترپ و  هیلوا  نارجاهم  عومجم  رد  .دنسر  یم  هیکرت  رد  لوبناتسا »  » کیدزن ییاج  هب  نارگتراغ 
« - ایام  » ندمت هب  ناوت  یم  لاثم  يارب  .تشاد  دوجو  هتفرـشیپ  گرزب  ندمت  راهچ  اجنآ  رد  نوچ  دنا ، هدش  بکترم  یبونج  ياکیرما 

لکـش ـالثم  .دراد  دوـجو  ندـمت  نیا  ياـه  هبارخ  مـه  زوـنه  هـک  تـشاد  هراـشا  ورپ  روـشک  دـنآ و  ياـههوک  فارطا  رد  کـتزآ » »
تیموکحم يارب  ناتـسوپخرس  اکیراتـساک »  » رد .تسا  هدـمآ  تسدـب  هدوـب ، اـبیز  رایـسب  هک  یئپـمپ - »  » یناتـساب رهـش    ِ يزاـسرهش

هک دنتـسه  یعدـم  ناـنیا  .دـنا  هدرک  شموـکحم  هداد و  بیترت  يا  همکاـحم  گرزب  راـکتیانج  نیلوا  ناوـنع  هـب  بـملک  فتـسیرک 
رد .تسا  نایرج  رد  یبایغ  تروص  هب  رضاح  لاح  رد  همکاحم  نیا  .تسا  هدش  تسوپخرس  نویلیم  هاجنپ    ِ يدوبان ببـس  وا  تامادقا 

اهناتیرویپ و نارادفرط  .اه  يوسنارف  دعب  دنتسه ، ناتـسلگنا  زا  نیرجاهم  هورگ  نیلوا  .دوش  یم  عورـش  اهییاپورا  ترجاهم  دعب ، هرود 
یم رارق  راشف  تحت  تنطلـس ، ددـجم  يزوریپ  اـب  دـنهدب ، تسکـش  ار  یتنطلـس  تموکح  دـندوب  هدـش  قفوم  یتدـم  هک  اهناتـستورپ 

اکیرما هب  هک  هورگ  نیمه  هرابرد  مه  یمتاـخ  ياـقآ  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ناتـسلگنا  زا  نیرجاـهم  هورگ  نیلوا  هدـع ، نیا  .دـنریگ 
جیردتب نآ  زا  دعب  اما  دـندوب ، یفیرـش  ياهناسنا  هدـع  نیا  .دـنا  هداد  حیـضوت  دـندوب ، تناید  وریپ  مه  هداعلا  قوف  هدرک و  ترجاهم 

هب ترجاـهم  دوب ، رگید  ياـهروشک  رد  وج  هثداـح  وجارجاـم و  هچ  ره  نآ  زا  سپ  دـننک و  یم  تیلاـعف  هب  عورـش  ییاـیرد » نادزد  »
يدادعت هچ  تسین  مولعم  هک  ناتـسوپخرس  مظعا  تمـسق  دوش و  یم  لاغـشا  جـیردتب  یلامـش  ياکیرما  .دـننک  یم  عورـش  ار  اکیرما 

هتبلا .دـنهد  یم  صاصتخا  ناتـسوپخرس  هب  اکیرما  قرـش  رد  ار  کچوک  رایـسب  تمـسق  کی  مه  رخآ  رد  .دـنوش  یم  دوباـن  دـندوب ،
رد اکیرما  شیادیپ  .تسین  هسیاقم  لباق  اکیرما  ياهـشخب  ریاس  اب  ناتـسوپخرس  یگدـنز  یعامتجا و  یتامیلعت ، یتشادـهب ، تیعـضو 
مود شخب  يراد  هدرب  اقیرفآ .» زا  ندرب  هدرب   » ینعی دماجنا ، یم  يدزد  مدآ  هب  دوش و  یم  عورـش  یـشک  لسن  یـشک و  مدآ  اب  ادـتبا 

ار اهنآ  یعیـسو ، ياهراتـشک  اب  دندرک و  یم  تیلاعف  اقیرفآ  زا  اه » هدرب   » ندیدزد يارب  یفلتخم  ياههورگ  .تسا  اکیرما  رد  تیانج 
اهنآ .دندرم  یم  یتشک  رد  هار ، ریسم  رد  اهنآ  زا  یمین  .دندرک  یم  لمح 
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بلاج باتک  ود  .دـندش  یم  هتـشاذگ  هدـیازم  هب  ناش ، ینامـسج  ياهتیلباق  رباـنب  فلتخم و  ياـهناکم  رد  دـندوب ، هدیـسر  ملاـس  هک 
هداعلا قوف  باتک  دنک و  یم  حیرشت  اکیرما  ِدوخ  رد  ار  اه  هدرب  عضو  هک  ُمتومع » هبلک   » .تسا هدش  هتشون  اه  هدرب  تیعـضو  هرابرد 

باتک نیا  رد  .تسا  هدش  هدوبر  انغ »  » زا هک  تسا  يا  هدرب  متفه  لسن  هاگشناد و  داتـسا  دوخ  هدنـسیون  هک  اه » هشیر   » مان هب  يرگید 
لباق متومع » هبلک   » اب ًالـصا  باتک  نیا  .میناوخ  یم  دـنا ، هدرک  یم  ناگدرب  اب  ناییاکیرما  هک  يراتفر  هراـبرد  ار  حیـضوت  نیرتبلاـج 

، ینعی مقر  نیا  .دننک  یم  یگدنز  اکیرما  رد  تسوپهایس  نویلیم  یـس  رـضاح  لاح  رد  .تسا  نآ  زا  رت  مهم  رتالاب و  تسین و  هسیاقم 
هب هدرب  ناونع  هب  هدیدزد و  ار  ییاقیرفا  ناسنا  اهنویلیم  مه  دـعب  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  اجنآ  نایموب    ِ یـشک لسن  راتـشک و  اب  اکیرما 

هتبلا .تشاد  همادا  نلکنیل »  » يزوریپ و  بونج -  لامـش و  گنج  اکیرما -  یلخاد  ياهگنج  ماگنه  اـت  تیعـضو  نیا  .دـنا  هدرب  اـجنآ 
ادـیپ مه  راد » هیامرـس   » و روتانـس »  » اکیرما ناهایـس  نایم  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدـشن  لح  اکیرما  رد  مه  زونه  یگدرب  هلأـسم 

، دننک یم  یگدنز  ملراه »  » لثم ییاه  هلحم  رد  هک  یتسوپهایس  نویلیم  یس  ًاعقاو  اما  تسه ، اهنآ  نیب  رد  مه  دنمشناد »  » یتح هدش و 
تکرش يدزد  هدرب  رد  مه  اهییاپورا  .دنرب  یم  رس  هب  يدیدش  رایسب    ِ يداژن ضیعبت  رد  سازگت »  » یحاون یبونج و  شخب  صوصخب 

رد هن  ناتـسلگنا و  رد  هن  تفاین ؛ شرتسگ  يراد  هدرب  اپورا ، ِدوخ  رد  یلو  دندرب ، یم  اکیرما  هب  شورف  يارب  ار  اه  هدرب  دندرک و  یم 
زا اهزغم »  » ترجاهم مک  مک  .دـمآ  دـیدپ  اکیرما  رد  اهنت  طیارـش  نیا  یلو  دوب ، اهنآ  هرمعتـسم  اقیرفآ  ياهـشخب  زا  يرایـسب  .هسنارف 

هدروخن و تسد  رکب و  دابآ ، ياهنیمزرـس  دوب و  دـنمتورث  هداعلا  قوف  اکیرما  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لیلد  .دـش  عورـش  اکیرما  هب  اـپورا 
تفرشیپ اکیرما  لاس  تسیود  یهاتوک  ًاتبسن  تدم  رد  هک  دش  نیا  مه  شا  هجیتن  .تشاد  تفرشیپ  يارب  یعیسو  هداعلا  قوف  تاناکما 

ناهج سأر  رد  دـیلوت  يروآ و  نف  یتعنـص ، ظاحل  زا  ایند ، رترب  ياهزغم  زا  يرادروخرب  اب  هک  دیـسر  اجنآ  هب  درک و  يداـیز  رایـسب 
یبونج ياکیرما  رد  یلامـش  ياکیرما  هک  یتایانج  هنومن  نیرتهب  زا  .درک  ظفح  زین  ار  دوخ  هناملاظ  تایـصوصخ  مامت  هتفرگ و  رارق 

ار یبونج  ياکیرما  ياهروشک  لالقتسا  ياهگنج  خیرات  رگا  .درک  ریخـست  روز  هب  ار  روشک  نیا  اکیرما  .تسا  کیزکم  هداد ، ماجنا 
، یلامش ياکیرما  هنوگچ  هک  دیریگب  رظن  رد  .دنا  هتفای  ییاهر  یبالقنا ، ياهگنج  یط  رد  جیردتب و  هک  میبای  یم  رد  مینک ، هظحالم 

هتبلا .دوب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  هرمعتـسم  همین  ياـیند  یبونج  ياـکیرما  .داد  رارق  دوخ  تیمومیق  تحت  یکی  یکی  ار  اـهروشک  نیا 
هلأسم .تشادن  تکرش  اهیریگرد  اهگنج و  نیا  زا  مادک  چیه  رد  تسا و  أنثتسا  نایم  نیا  رد  اداناک » »
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دهاوخ یم  کبک  تسا و  یموقود »  » اداناک عقاو  رد  .دـنتفر  اجنآ  هب  اهیوسنارف  هک ، مه  اهدـعب  تشادـن ، دوجو  اـجنآ  رد  يراد  هدرب 
.دنا هدنام  یقاب  دنلزوین »  » و ایلارتسا »  » لثم ناتسلگنا ، يروطارپما  ناگتسباو  ناونع  هب  مه  یتاعطق  .دوش  لقتسم 

رد هک  یناسنا  هبنج  اهنت  .یماظن  يروآ و  نف  یتعنـص ، ظاحل  زا  گرزب  تردقربا  کی  هب  نآ  لیدبت  اکیرما و  شیادیپ  ریـس  دوب  نیا 
اکیرما رد  درک ، دشر  هیسور »  » و ناملآ » «، » هسنارف  » اپورا رد  هک  یگنهرف  رگید  ياه  هبنج  یلو  دوب ، تایبدا » ، » درک تفرشیپ  اکیرما 
مجسنم گنهرف  هک  هیکرت »  » دننام دنا ، هتشادن  یلخاد  ومن  دندوب و  اهییاپورا  یگنهرف  رادیرخ  طقف  اهییاکیرما  اهشخب ، نیا  رد  .دوبن 

.درادن

دـننک و یم  یگدـنز  دایز  دادـعت  هب  يوسنارف  ییایلاتیا و  نیرجاهم  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یحاون  یـضعب  هدـحتم  تالایا  لامـش  رد 
رد يدـحاو    ِ یلم تیوه  کی  یگنهرف و  تیهام  کی  لیلد  نیمه  هب  .دـنا  هدرک  ظـفح  يداـیز  رادـقم  هب  مه  ار  ناـشدوخ  گـنهرف 

ياهدحاو هک  یلاح  نیع  رد  .دنتسه  طولخم  یلیخ  ناش  یعامتجا  یگدنز  انـس و  هرگنک ، سلجم ، رد  ًالثم  .تسا  هدشن  ادیپ  اکیرما 
.درادن دحاو  یلم  تیوه  اکیرما  ِدوخ  یلو  دنا ، هدرک  ظفح  ار  ناشدوخ    ِ یخیرات تلاصا  هتفر و  اجنآ  هب  فلتخم  للم  زا  یکچوک 

قافو  » ای يراد » هیامرـس  « ؟ دـینک یم  یبایزرا  هنوگچ  رـضاح  لاح  رد  ار  اکیرما  تیوه  امـش  دـمآ ، هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اـب  س :
؟» یلم

موـهفم رد  اـم  هتبلا  .تسیلاـیرپما  روـشک  کـی  زا  تستراـبع  نـالا  اـکیرما  .تسا  هتـشذگ  هدـش و  یط  هک  يراد  هیامرـس  نارود  ج :
ینعی نیا  ناتـسلگنا ، يروطارپما  یناـمثع و  يروطارپـما  هیـسور ، يروطارپـما  مییوگ  یم  راـب  کـی  مینک ؛ هابتـشا  دـیابن  تسیلاـیرپما 

موـهفم هـب  یمیدـق » مسیلاـیرپما   » رد نـیا  .دراد  قـلطم  تموـکح  اـهنآ  رب  دوـخ  دـنک و  یم  میــسقت  ار  رگید  ياـهروشک  يروـشک ،
اما .ناتـسلگنا  هیـسور و  یناـمثع ، رد  مه  ماجنارـس  اـپورا و  رد  دـعب  دوب و  مور  يروطارپـما  ادـتبا  میدـق  رد  .تسا  هدوـب  اـهلایرپما » »

«. مسیلاینلک  » نارود يراد و  هیامرس  لماکت  نارود  زا  تسترابع  شا » هزورما    ِ» یملع موهفم  هب  مسیلایرپما 

نداتسرف ببس  تراجت  نیا  .دنتسرف  یم  هداتفا ، بقع  ياهروشک  هب  تراجت  ناونع  اب  ار  ییاههورگ  ییاپورا ، هتفرشیپ  ياهروشک  رد 
زا .دنهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يا -  هقطنم  ینعی  ینلُک - »  » دننک و یم  تسرد  نلُک »  » اجنآ رد  هک  دوش  یم  اهتلم  زا  ییاههورگ 

نارود نیا  تراجت ، نیا  زا  فرط  ودره  ندرب  هدافتسا  الاک و  هلدابم  زا  تسا  ترابع  رامعتسا ، لوا  هلحرم  یخیرات ، ظاحل 
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هنارگتراغ و هنارگبوکرـس ، میظع  هبنج  کـی  هتـشاد و  یقرتم  هبنج  کـی  یخیراـت ، یملع و  ظاـحل  زا  هویـش  نیا  .تسا  مسیلاـینلک » »
زا یخرب  دندوب  روبجم  دننک ، یشک  هرهب  هدنام  بقع  ياهروشک  زا  دنتساوخ  یم  هک  ییاهنآ  هک  دوب  نیا  هنایقرتم  هبنج  .هنارگیشحو 

دنتـسناوت یم  رتهب  نآ ، سیـسأت  اب  هک  تشاد  هراشا  نهآ  هار  هب  ناوت  یم  لاثم  يارب  .دنربب  اجنآ  هب  دوخ  اب  مه  ار  ندـمت  ياهیگژیو 
هملک .دننک  لقتنم  هرمعتـسم  قطانم  هب  ار  قرب »  » دندوب روبجم  ناشیاهراک  رد  عیرـست  يارب  ای  .دننک  لقتنم  ار  دوخ  ياهالاک  اهراب و 

ياـهروشک هک  هتـشاد  يا  هناـیقرتم  هبنج  رامعتـسا  .تسا  هدوب  موـهفم  نیمه  يارب  تسرد  دریگ ، یم  هشیر  نارمع »  » زا هک  رامعتـسا 
اب ناشدوخ  نازرا  ياهالاک  هنارادمروز  ضیوعت  ینعی  دوب ، تراغ  نآ  هدمع  هبنج  اما  .دـناسر  یم  يرتالاب  حطـس  هب  ار  هدـنام  بقع 

ياهروشک نیب  يدـیدش  ياهگنج  اـهتباقر و  مسیلاـینلک »  » نارود رد  .ناـشدوخ  روشک  هب  اـهنآ  ندرب  اـهنآ و  تمیق  نارگ  ياـهالاک 
هسنارف ناتـسلگنا و  مه  دعب  یبونج و  ياکیرما  رد  لاغترپ  ایناپـسا ، ياهگنج  ناش ، نیرت  مهم  هک  دمآ  دوجو  هب  ییاپورا  راد  ینلک » »
روـشک ناـملآ »  » رد هک  تسنیا  شتلع  .تسا  دوهـشم  ًـالماک  عوـضوم  نیا  دـندش و  دراو  نارود  نیا  هـب  رید  یلیخ  اـه  ناـملآ  .دوـب 

طقف تشادـن و  دوجو  ناـملآ  رد  يدـحاو  روشک  يدـالیم ، دـصهنورازه  دودـح  كرامـسیب ،»  » نارود اـت  .تشادـن  دوجو  يدـحاو 
دنک یم  دشر  هب  عورش  ناملآ  كرامسیب ، نارود  رد  هک  نیا  ات  دندوب  رگیدکی  اب  گنج  لاح  رد  ًامئاد  هک  دوب  ییاه  نیـشن  « سنرپ »

رد رگرامعتسا  ياهروشک  نارادمدرس  دنک و  یم  رییغت  جیردتب  طیارش  .دریگ  یم  اقیرفآ  رد  ار  اه  « نلک  » زا یخرب  خیرات  نامه  زا  و 
هب ار  تاجناخراک  دـنوش ، تمحز  لـبقتم  دـننک و  لـقتنم  ار  ناـشدوخ  روشک  رد  هدـش  دـیلوت  يـالاک  هکنیا  ياـج  هب  هک  دـنبای  یم 

اجنامه رد  ناشدوخ ، نارگراک  زا  رت  تمیق  نازرا  رگراک  نازرا و  راک  يورین  زا  هدافتـسا  اب  دـننک و  لقتنم  هدـنام  بقع  ياهروشک 
ار الاک » رودص   » ياج هیامرس » رودص   » ینعی هیامرس ،» رودص   » نارود دوش  یم  نیا  .دنناسرب  شورف  هب  مه  اجنامه  رد  دننک و  دیلوت 

.دـبای یم  همادا  اوق  مامت  اب  نایرج  نیا  دـیدج و  یملع  ینعم  هب  مسیلایرپما  دوش ؛ یم  زاغآ  مسیلاـیرپما »  » نارود اـجنیا  رد  .دریگ  یم 
تمسق دندرک و  یم  تسرد  ناتسودنه »  » رد یفاب  هچراپ  هناخراک  کی  لاثم  روطب  هک  هدوب  تروص  نیا  هب  ادتبا  رد  هیامرـس  رودص 

يارب مه  هچره  دنتخورف ، یم  رگید و  ياهروشک  رد  دندروآ  یم  ار  رگید  تمـسق  دنتخورف و  یم  اجنامه  ار  نآ  دیلوت  هچراپ  مظعا 
.دراد همادا  لکش  نیرتدیدش  هب  هک  زورما  ات  دوش  یم  عورش  هیامرـس  رودص  بیترت  نیا  هب  .دنتـشاد  یم  هاگن  دنتـشاد ، جایتحا  دوخ 

نیب تباقر  .دوش  یم  بوسحم  يراد  هیامرـس  هتفای  لماکت  عون  یناهج ، کناب  بلاق  رد  اهروشک ، نیا  رد  گرزب  ياهیراذگ  هیامرس 
اهراد هیامرس 
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رد یفاب  هچراپ  تاجناخراک  لاثم  يارب  .دوش  یم  لیدبت  يراد  هیامرس  هتفای  لوحت  نارود  رد  تاراصحنا  لیکـشت  هب  لوا  نارود  رد 
رتالاب مه  ار  اهتمیق  راک  نیا  اب  .دننک  یم  يراذگ  خرن  ًاکرتشم  دنهد و  یم  هیداحتا  لیکشت  رگیدکی ، اب  يریگرد  ياج  هب  ناتسلگنا ،

تـسارت ره  .دـش  ادـیپ  اه » تسارت   » و اه » لتراک   » لیکـشت تروص  هب  اپورا  گرزب    ِ يراد هیامرـس  رد  مه  عوضوم  نیمه  .دـنرب  یم 
یم نییعت  ناشدوخ  نیب  ار  اهخرن  هاـگنآ  يزاـس .» لـیبموتا  تسارت   » و تفن » تسارت   » لـثم دریگ ، یم  دوخ  تسد  رد  ار  هتـشر  کـی 
عون کی  کچوک ، ياهروشک  یتعنـص و  کچوک  ياههورگ  شیادیپ  اب  يزورما و  يایند  رد  هتبلا  .دـشابن  زاین  یتباقر  هب  هک  دـننک 
نیع رد  دـننک ، یم  تباقر  مه  اب  اهنیا  اپورا .» يزاس  لیبموتا   » اب یبونج  هرک  يزاس  لیبموتا  تباـقر  لـثم  دراد ، دوجو  نییاـپ  تباـقر 

عورش اپورا  ییامیپاوه  ياهتکرش  نیب  ییاوعد  ًاریخا  .دراد  يدودح  تباقر  نیا  هتبلا  .دراد  دوجو  مه  ییاهدادرارق  اهنآ  نیب  هک  لاح 
یم ررـض  یلیخ  دندش  هجوتم  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناشراک  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  رفاسم  ات  دـندرک  یم  نازرا  ار  اهتمیق  هک  دـش 
وزج هک  ییاهتکرش  ریاس  دندش و  دحتم  مه  اب  هریغ  ناتسلگنا و  اکیرما ، رد  ایند  ییامیپاوه  میظع  تکرش  جنپ  رضاح  لاح  رد  .دننک 

کچوک ياه  هیامرس  بذج  کچوک و  ياهروشک  نیب  نییاپ ، حطس  رد  تباقر  بیترت  نیا  هب  .دننک  یم  ررض  دنتـسین ، هیداحتا  نیا 
هداعلا قوف    ِ يداصتقا نارحب  هک  دـننک  یم  ساسحا  همه  .دریگ  یم  ماجنا  تسا  يراد  هیامرـس  لصا  هک  گرزب  ياه  هیامرـس  طسوت 
تسا اکیرمآ  گرزب  ياهراد  هیامرس  راک  دمآ ، دوجو  هب  یقرش  يایسآ  یلک  روطب  يزلام و  يزنودنا ، دنلیات ، رد  ًاریخا  هک  يدیدش 

ار يداصتقا  نارحب  لیئارسا  اهیدوهی و  هک  تسا  هتفگ  حیرص  یلیخ  يزلام  ياهماقم  زا  یکی  .دنا  هداد  ماجنا  ناش  یلام  تردق  اب  هک 
رد دـنک ، یم  ومن  دـشر و  هک  لاح  نیع  رد  مسیلایرپما ، نارود  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اـم  بوخ  .دـنا  هدروآ  دوجو  هب  اـم  روشک  رد 
لاح رد  يراکیب .» نارحب   » زا تسترابع  یتسیلایرپما  نارحب    ِ یلخاد ياهدومن  .دراد  يدیدش  گرزب و  رایـسب  نارحب  زین  دوخ  لخاد 

هب مه  زور  هب  زور  دـنراکیب و  اـما  دـنراد ، راـک  ییاـناوت  هک  ییاـهناسنا  .دراد  دوجو  راـکیب  اـهنویلیم  یتسیلاـیرپما  ياـیند  رد  رـضاح 
نیرت هتفرـشیپ  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدوـبن  دـح  نیا  رد  شناراـکیب  دادـعت  هاـگ  چـیه  ناـملآ ، .ددرگ  یم  هدوزفا  ناشدادـعت 

هب ار  تیرشب  مامت    ِ یگدنز هک  تسا  تسیز » طیحم  كانتشحو  نارحب   » یلخاد نارحب  رگید  دومن  .تسا  یتعنـص  ظاحل  زا  اهروشک 
.دنا هتشون  یفلتخم  تالاقم  اهتسیسکرام  تسینومک » تسیفینام   » راشتنا لاس  نیمهاجنپ  دص و  تبسانم  هب  ًاریخا  .تسا  هتخادنا  رطخ 

يراکمه اب  ار  نآ  تسا و  ناتسلگنا  ویور » یلتنام   » هیرشن ریبدرس  فورعم و  ياهتسیسکرام  زا  هک  يزیوس » لپ  »
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همجرت هنیدآ »  » هیرشن ياه  هرامش  زا  یکی  رد  هلاقم  نیا  .تسا  بلاج  یلیخ  هک  هتـشون  یهاتوک  هلاقم  دنک ، یم  هرادا  يدیلاه » درف  »
میمـصت رـصتخم  نیمه  نتـشون  يارب  یلو  ما ، هدـناوخ  ار  تسیفینام  هبترم  هدزاود  نم  هک  يدوجو  اـب  تسا  هتـشون  يو  .تسا  هدـش 

دنک یم  هراشا  تسیفینام  حیضوت  نیا  هب  تقو  نآ  .متفای  نآ  رد  ون  یبلطم  مدناوخ  هک  راب  ره  مناوخب و  ار  نآ  رگید  راب  کی  متفرگ 
یم زورما  میراد  ام  ار  موهفم  نیا  .دماجنایب  تیرشب  مامت  يدوبان  هب  تسا  نکمم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  يراد  هیامرس  دیوگ  یم  هک 

زا همه  و  يراد ، هیامرـس  يدوبان  طقف  هن  دوش ، یم  یهتنم  تیرـشب  مامت    ِ يدوبان هب  یمتا » گنج   » و تسیز » طـیحم  يدوباـن   » .مینیب
.دنور یم  نیب 

رتشیب تسیز ، طیحم  هب  باتک  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هتشون  دراد »؟ مه  يا  هدنیآ  رشب  ایآ   » مان هب  لسار »  » مه یباتک  طابترا  نیا  رد  س :
.تسا هدش  هاگن  یسایس  تردق  هبنج  زا 

هتفرـشیپ   ِ يژولونکت مولع و  ياراد  اکیرما  .تسا  لسار  زا  رت  هتـسجرب  یلیخ  نیا  اما  تسا ، هدوب  یگرزب  ناـسنا  لـسار » ، » بوخ ج :
.دـننک یم  یگدـنز  اکیرما  رد  هک  دـننک  یم  تفایرد  ینادنمـشناد  ار  لبون »  » زیاوج رثکا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  .تسا  هتفای  لـماکت 

رد .دندوب  دنمشناد  تسا  هدرک  تبحـص  اهنآ  اب  یمتاخ » ياقآ   » هک اکیرما  میقم  ياه  یناریا  زا  يدایز  هدع  دنتـسه ، اج  همه  زا  هتبلا 
، مرـسمه هداوناخ  نیمه  رد  ام  .دننک  یم  سیردت  دنراد و  تیلووئـسم  ییالاب  ياهماقم  رد  یناریا  يدایز  هدـع  اکیرما  ياههاگـشناد 
اب اکیرما  .تسا  هدش  لیدبت  یناهج  هلأسم  کی  هب  رضاح ، لاح  رد  اهزغم » رارف   » هلأسم .میراد  اکیرما  رد  هاگـشناد  داتـسا  هدزاود  هد 

ياهروشک نادنمشناد  هنافـسأتم  .درب  یم  درخ و  یم  ار  اهزغم  نیا  دهد  یم  نادنمـشناد  نیا  هب  هک  يدایز  لوپ  دایز و  دمآرد  داجیا 
هب دـنراد ، ناش  قالخ  راک  هب  هک  یقیالع  رطاـخ  هب  دـنرادن ، قیقد  ياههاگـشیامزآ  روتاربـال و  یقیقحت ، تاـناکما  هک  هداـتفا  بقع 

ياهتفرـشیپ اکیرما  هلیـسو  نیا  هب  .دنوش  یم  لیدبت  اکیرما    ِ یتعنـص یملع و  عیـسو  هاگتـسد  دنمراک  هب  اجنآ  رد  دنور و  یم  اکیرما 
اکیرما اب  نآ  تاناکما  یلو  تسین ، بقع  اکیرما  زا  یلیخ  تسا و  دشر  هب  ور  مه  اپورا  رد  تعنـص  ملع و  هتبلا  .تسا  هدرک  يرایـسب 

، درک تسرد  یمتا  تاقیقحت  يارب  اـکیرما  هک  ار  یهاگتـسد  تسناوت  هک  دوب  هیـسور  اـهنت  دـینک  ضرف  ـالثم  تسین ، هسیاـقم  لـباق 
 ِ يراذـگ هیامرـس  دزاسب و  ار  هاگتـسد  نیا  دوب  روبجم  تباقر  رد  هیـسور  .مدرم    ِ یگدـنز هافر  يارب  ندرکن  هنیزه  اب  مه  نآ  دزاسب ؛
ار هراوهام  نیلوا  داتفا ، ولج  اـکیرما  زا  زین  اـهزیچ  یلیخ  زا  درک و  يداـیز    ِ یملع ياهتفرـشیپ  هجیتن  رد  داد و  ماـجنا  زین  يوق  رایـسب 

.درک تسرد  یهاتوک  رایسب  تدم  رد  ار  ییاضف  هاگتسیا  نیلوا  داتسرف و  اضف  هب  ار  ناسنا  نیلوا  تخاس ،
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، مود یناهج  گنج  زا  دـعب  دـنیوگ  یم  اکیرما  اب  طابترا  رد  هچ  هیـسور و  اـب  طاـبترا  رد  هچ  دراد  دوجو  یثحب  طاـبترا  نیا  رد  س :
هبرـض مود  یناهج  گنج  رد  اپورا  .دـننک  بذـج  ار  ناـملآ  هژیوب  اـپورا و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دنتـسناوت  اـهییاکیرما  صوصخب 

هب گنج  زا  دعب  يوروش »  » رگید يوس  زا  .دـنام  اه  يریگرد  نیا  زا  نوریب  اکیرما  دوب و  اپورا  گنج  نادـیم  نوچ  دروخ ، يدـیدش 
هچ يوروش و  رد  هچ  يژولونکت  تفرشیپ  رد  تیعضو  نیا  دنیوگ  یم  .درک  ادیپ  هطلس  ناملآ  زا  یشخب  هب  صوصخب  یقرش  ياپورا 

.تسا هدوب  هدننک  نییعت  اکیرما ، رد 

هک نوارب » نوف   » مه یکی  اجنآ و  هتفر  هک  تسا  نیتشینا »  » یکی میرادن : روهشم  حرطم و  مسا  ود  یکی  زا  رتشیب  اکیرما  دروم  رد  ج :
هک میراد  یناسک  هتبلا  .میرادن  یناملآ  مسا  کی  یتح  يوروش  رد  یلو  .تسا  هدوب  اسان »  » لووئـسم اهتکار و  يژولونکت  صـصختم 
دص هب  قلعتم  تکار »  » حرط نیلوا  .دندناوخ  سرد  دندید و  شزومآ  اجنآ  رد  دندمآ و  هیـسور  هب  ناملآ  کیتارکومد  يروهمج  زا 
يو .تسا  هدرک  حیرـشت  ار  تکار  تعرـس  نوناق  دوب ، کچوک  هدـکهد  کی    ِ یـضایر ملعم  هک  نادـکیزیف  کی  .تسا  شیپ  لاس 

همـسجم .دورب  الاب  دوش و  جراخ  نیمز  هبذاج  هوق  زا  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  تعرـس  ردقنیا  هک  میزاسب  يا  هلیـسو  ام  رگا  هک  هتفگ 
بورکیم هک  ناملآ  رد  خک »  » لثم یکچوک  دنمشناد  ای  .تسا و  هیسور  هب  طوبرم  ًالـصا  تکار  ملع  سپ  .تسا  وکـسم  رد  درف  نیا 

هدرب ار  همه  هکلب  تسین ، ناملآ  ياهزغم  طقف  یلو  تسا ، هدرب  هدرک و  بذـج  ار  يا  هدـع  هتبلا  اـکیرما  .تسا  هدرک  ادـیپ  ار  لـس » »
.تسا

هک تسا ، لصالا  ییاکیرما  هک  رمیاهنپا »  » تسا و هدوب  نیتشینا »  » هکلب دندوبن ، اکیرما  رد  یناملآ  نادنمـشناد  هک  گنج  يادـتبا  رد 
.دندرک شا  همکاحم  تسینومک  ناونع  هب  مه  دعب  هتبلا 

یتقو اهیوروش  مینک ، هجوت  رگا  اـم  .دـننک  یم  تسرد  هک  تسا  ییاـه  هناـسفا  ناـمه  زا  مه  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب 
اب نمورت » ، » دنتشاد روضح  لیچرچ »  » و نمورت » «، » نیلاتسا  » هک يا  هسلج  رد  دندرک ، عورش  یمتا  يژرنا  هرابرد  ار  دوخ  ياهشهوژپ 

نیا هب  ییانتعا  یب  اب  نیلاتسا  هک  دسیون  یم  شتارطاخ  رد  فوکژ »  » .درک میهفت  نیلاتـسا  هب  ار  اکیرما  رد  یمتا  بمب  تخاس  هراشا ،
نیا رد  شهوژپ  قیقحت و  داد  روتسد  تشگرب ، هک  نیا  ضحم  هب  یلو  .تسا  هدینـشن  ار  بلطم  نیا  هک  راگنا  درک ، دروخرب  عوضوم 

یکرامناد گرزب  دنمـشناد  رب - »  » نادرگاش زا  یکی  تفرگ  هدهع  هب  ار  نایرج  نیا    ِ يربهر تیلوؤسم  هک  يدرف  .دوش  عورـش  هراب 
فورعم نادکیزیف  نیمود  .دش  نایرج  نیا  لوؤسم  دوب و  فتاچروک »  » وا مان  .دوب  یمتا -  هتشر  رد 
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تموکح بوضغم  دـش و  یم  بوسحم  یـضاران  ناونع  هب  اهتدـم  هک  دوـب  ینژوردـیه  بمب  قلاـخ  درک ، راـک  هنیمز  نیا  رد  هک  مه 
.دوب يوروش 

ار دوخ  تیلاعف  ییادـتبا  ًالماک  لیاسو  اب  زاغآ  رد  نانآ  .دـیبای  یمن  مه  ار  یناملآ  دنمـشناد  کی  ماـن  وا ، تارطاـخ  باـتک  رد  اـمش 
تکرـش هک  هرگنک  کـی  رد  ًاـقافتا  ار  وا  ِدوـخ  نم ، .درم  تفرگ و  رارق  هعـشا  ضرعم  رد  مـه  فتاـچروک »  » ِدوـخ دـندرک و  عورش 

رد تفرـشیپ  مینادب  هک  نیا  يارب  تسا  يا  هنومن  نیا  دنتخاس و  اکیرما  زا  لبق  اهیوروش  ار  ینژوردـیه  بمب  بوخ ، .مدـید  متـشاد ،
زا لبق  ات  .تسا  هدـش  لیدـبت  تردـقربا  کی  هب  اکیرما  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  الاح  .اـهیناملآ  هن  تسا و  يدوخ  تیلاـعف  هجیتن  اـجنآ 

چیه هک  دراد  یتردـق  داد  ناشن  مه  یناـهج  گـنج  رد  دوبن و  اـکیرما  زا  رتمک  یماـظن  ظاـحل  زا  هک  مه  يرگید  تردـقربا  ، 1985
هکلب یناـسنا  تاـفلت  طـقف  هن  دـینک ؛ هجوت  مود  یناـهج  گـنج  رد  يوروش  تاـفلت  راـمآ  هب  امـش  .تسا  يوروش  درادـن ، يروـشک 
فرط زا  ریخأت  اب  لاس  ود  اهنآ  .تسا  هداد  هتـشک  مانتیو  گنج  زا  رتمک  تسا و  هدادـن  هتـشک  ًابیرقت  اـکیرما  .نوگاـنوگ  ياـهیبارخ 

ناربهر .دش  لیدبت  یناهج  دحاو  تردقربا  کی  هب  اکیرما  لاحره  هب  .درک  ناشدیدهت  نیلاتـسا »  » تیاهن رد  ات  دندرک  هلمح  برغ » »
.دنوش یم  باختنا  تاغیلبت  اب  دنتسین و  يا  هتسجرب  ناربهر  هک  ناگیر »  » و شوب »  » لاثما دنتسه ، یحطـس  ًالماک  دارفا  ًالومعم  اکیرما 

نآ هب  مدرک  هراشا  مه  شیپ  هعفد  .دنتسین  شیب  ییاه  هچیزاب  اهنیا  .دیایب  یسک  هچ  دنک  یم  نیعم  هک  تسا  هدرپ  تشپ  هاگتـسد  نآ 
.درادـن ینعمالـصا  یـسارکمد  هنرگو  دـننک  یم  هرادا  ار  روـشک  هک  دنتـسه  اـهکناب  نـیا  هداد  حیـضوت  هـک  دـنومول »  » رد هلاـقم  ود 
تردـق هک  دوش  یم  روصت  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  هک  نآ  زا  شیب  اکیرما  رد  .تسا  اهنایرج  نیا  رب  يرهاـظ  طـقف  یبرغ    ِ یـسارکمد
هدننکش زاب  دراد  رضاح  لاح  رد  هک  یماظن  يداصتقا و  تردق  نیا  مامت  دوجو  اب  ینعی  .دنتسه  دودحم  زاب  مدرم  نیمه  یلو  تسه ؛

طیحم يداـصتقا و  يراـکیب -  نارحب  تسا ؛ هدرک  ـالتبم  ار  يراد  هیامرـس  ناـهج  ماـمت  نـالا  هک  یگرزب    ِ يراـمیب ود  ناـمه  .تسا 
نارحب کی  نیا  .دور  یم  نییاپ  هرـسکی  ماهـس  خرن  هتفرگ و  ارف  ار  اـپورا  اـکیرما و  ياـهکناب  ماـمت  نونکا  يداـصتقا  نارحب  .تسیز 
ناهاوخ هک  ییاهروشک  لباقم  رد  دنک  یم  ششوک  اکیرما  .تسا  هدش  ادیپ  ایند  رد  يدیدج  تیعضو  .تسا  يراد  هیامرـس    ِ یناهج

مه يدیدج  تباقر  ناهج  تراغ  هرابرد  یتسیلایرپما  ياهروشک  نیب  رد  هتبلا  .دنک  یگداتـسیا  دناوت  یم  هک  هنوگره  هب  دنلالقتـسا ،
ناریا دهاوخ  یمن  اکیرما  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رـضاح  لاح  رد  ًالثم  .تسا  اکیرما  لباقم  رد  یگرزب  عنام  تباقر ، نیا  .دراد  دوجو 

اکیرما .دنک  دشر  دراد ، ییاکیرما  دض  یتسیلایرپما و  دض  لقتسم  عضوم  هک 
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دمآرد عبنم  نیرتگرزب  تفن  نوچ  دراد ، مربم  جایتحا  تفن  يروآ  نف  هب  ناریا  هنومن  روطب  .دریگب  ار  ام  تفرـشیپ  يولج  دهاوخ  یم 
.دوش یمن  لصاح  يروآون » ، » تفن يروآ  نف  لیمکت  نودب  دربب و  شیپ  ار  دوخ  داصتقا  دناوت  یمن  تفن  نودب  ناریا  .تسام    ِ يزرا

زا درخب ؟ دـیاب  اـجک  زا  .دـنک  هیهت  جراـخ  زا  ار  يروآ » نف   » نیا هک  تسا  روـبجم  درادـن و  لـخاد  رد  مه  ار  یتـفن  تاـناکما  ناریا 
مامت اب  اکیرما  هک  مینک  یم  هظحالم  .یناهج  گرزب  ياهتکرـش  زا  ای  تساهنآ و  نیرتمهم  اـکیرما  ِدوخ  هک  گرزب  ناگدـننکدیلوت 

یم میرحت  دشاب  هتـشاد  يراکمه  ناریا  اب  اپورا  رد  هک  یتکرـش  ره  دیوگ  یم  هک  ینوناق  .دراذـگ  یم  وتاماد »  » ناونع اب  ینوناق  اوق ،
تاسیـسأت ناریا  رد  ًالثم  هک  دنهد  یمن  هزاجا  مه  ار  هیـسور  یتح  .دنرادن  ار  ناریا  اب  هلماعم  قح  هک  مه  ییاکیرما  ياهتکرـش  .دوش 

دوخ هب  دوخ  اهتـسیلایرپما ، تباقر  هک  مینیب  یم  لاح  نیع  رد  اما  .دزاسب  يرگید  دیدج    ِ يژولونکت عون  ره  ای  تفن و  ای  قرب و  یمتا 
اما .تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  هراومه  هک  تسا  يروشک  هسنارف  .دـنک  یم  دودـحم  ار  وا  دوش و  یم  اکیرما  فادـها  عناـم 

تـسایس لثم  درک ، یم  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  دوبن و  هنوگنیا  هسنارف  .دوب  اکیرما  ور  هلابند  مود  یناهج  گنج  ناـمه  زا  ناتـسلگنا 
همه دوجو  اب  هسنارف  لاتوت »  » تکرـش لاثم  يارب  .دراد  دوجو  ناـیوسنارف  نیب  رد  هک  تسا  یتسرپ  نهیم  مه  رما  نیا  تلع  لـگود .» »

ردقچ برغ ، هب  رزخ  يایرد  تفن  لاقتنا  عوضوم  نیمه  يارب  اکیرما  دینیبب  ًالثم  .دهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  اه ، میرحت  اهدـیدهت و 
هن هار  نیرت  تحار  نیرت و  هداس  نیرت ، نازرا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دریگن  ماجنا  ناریا  هار  زا  لاقتنا  نیا  ات  دنک  یم  یشارت  لاکشا 

هدیـشک رزخ  يایرد  ریز  زا  هک  يا  هلول  طخ  نآ  دتفیب  یقافتا  رگا  نوچ  .تسا  ناریا  مه ، يرادهگن  ثیح  زا  هک  دیلوت  ثیح  زا  اهنت 
.دـنک دوبان  یلک  هب  تسام  یلخاد  يایرد  نیرت  مهم  هک  ار  رزخ  يایرد  مامت  تسا  نکمم  .دـش  دـهاوخ  هچ  تسین  مولعم  دوش ، یم 

یتح .دوش  یم  ور  هبور  یعناوم  اب  تامادقا  نیا  یلو  .دنکن  دشر  هک  تسا  ناریا  داصتقا  هب  ندروآ  راشف  يارب  اهنت  تامادقا  نیا  همه 
دنا و هدش  لیدبت  وتاماد »  » میرحت تسایس  اکیرما و  هرگنک  تسایـس  نیمه  هیلع  يدج  نازرابم  هب  مه  ییاکیرما    ِ یتفن ياه  تکرش 

دوجو یلخاد  تاضقانت  اکیرما  مسیلایرپما  لخاد  رد  یتسیلایرپما و  يایند  رد  هک  ینعی  نیا  .دنروآ  یم  میرحت  وغل  يارب  يدایز  راشف 
هدـننادرگ اکیرما  تلود  تسا  ملـسم  هک  نابلاط »  » نیمه اب  هطبار  رد  .يراد  هیامرـس  فلتخم  ياههورگ  ناـمه  نیب  تاـضقانت  دراد ؛

.دننک کمک  نابلاط  هب  هک  هداد  روتسد  یبرع » هدحتم  تاراما   » و ناتسبرع »  » و ناتسکاپ »  » هب هک  تساکیرما  تسا ، هورگ  نیا  یلصا 
.تسا هدرک  کمک  نابلاط  هب  رالد  درایلیم  هس  اکیرما  دش  شاف  هک  دوب  شیپ  زور  دنچ  نیمه 
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تکرـش .دـننک  یـسررب  ناتـسناغفا »  » هار زا  ار  رزخ  يایرد  تفن  لاقتنا  ناکما  ات  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  هراب  نیا  رد  هک  تساکیرما 
تسین ریذپ  ناکما  ناتسناغفا  رد  حلص  هک  هدومن  مالعا  هدرک و  مه  ار  شیاهیرادرب  هشقن  هدش ، راک  نیا  ماجنا  لوؤسم  هک  ییاکیرما 

نیا مامت  .تسا  هتـشاذگ  رانک  ار  دوخ  تامادـقا  ًالعف  درادـن و  ار  مزـال  تینما  یتامادـقا  نینچ  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  همادا  يریگرد  و 
هدش داجیا  یعناوم  مینیب  یم  دـشاب ؟ ریذـپ  ناکما  دـناوت  یم  دـح  هچ  ات  تامادـقا  نیا  اما  تسا ؛ هدـش  ماجنا  تفن  هلأسم  يارب  اهراک 

داضت ود  اب  لخاد  رد  اـکیرما  .دراد  دوجو  اـهروشک  نیا    ِ یلخاد تابـسانم  نیب  مه  یتسیلاـیرپما و  ياـهروشک  نیب  داـضت  مه  .تسا 
.روشک لخاد  فلتخم  ياههورگ    ِ يداـصتقا عفاـنم  نیب  داـضت  مود  يراـکیب و  تسیز و  طـیحم    ِ يدوباـن داـضت  یکی  تسور ؛ هبور 

« اکیرما  » و هسنارف »  » نیب داضت  شا  هنومن  هک  ینوریب  داضت  ای  تساکیرما ،   ِ يربهر تسایس  اب  داضت  رد  یتفن  هورگ  عفانم  هنومن  روطب 
.تسا

لاـثم يارب  .درک  دـهاوخ  لـیمحت  اـکیرما  هب  جـیردتب  تخاـس و  دـهاوخ  نوزفا  ار  داـضت  نیا  یلم ، ياـهورین  وـمن  منک  یم  رکف  نم 
رگا هتبلا  .دوش  یم  بوسحم  اکیرما  مکی  هاجنپ و  تلایا  دوخ ، هک  لیئارسا  هوالعب  دندوب ، روشک  جنپ  نامه  لاح  ات  یمتا  ياهروشک 

و دـنه »  » نوـنکا .تساـهنیا  تسد  رد  اـکیرما  یجراـخ  تسایـس  همه  ًاـعقاو  نوـچ  تـسا ؛ حیحـص  مـه  اـکیرما  لوا  تلاـیا  مییوـگب 
.دنشاب هنوگنیا  دنناوت  یم  مه  يرگید  ياهروشک  .دنبای  تسد  یمتا  تردق  هب  دنتسناوت  دندوب  هداتفا  بقع  روشک  ود  هک  ناتسکاپ » »

دنراد قـح  مه  رگید  ياـهروشک  .تسور  هـبور  برغ  اـکیرما و  تادـیدهت  اـب  دزاـسب ، یمتا  تاسیـسأت  دـناوت  یم  هـک  هرک »  » نـآلا
.دنسر یم  حطس  نآ  هب  هرخالاب  دنشاب و  هتشاد  یمتا  تاسیسأت 

اـکیرما و مسیلاـیرپما  نیب  یلـصا  داـضت  ود  ناـمه  دوش ، یم  بوسحم  یلـصا  داـضت  ناونع  هب  اـیند  رد  نـالا  هک  هچنآ  بیترت  نیا  هب 
ياهتکرـش رـضاح  لاح  رد  .دراد  داـضت  دوخ  لـخاد  رد  مه  نآ  هک  ناتـسلگنا  زا  ریغ  هب  هتبلا  .تساـپورا  لـثم  رگید  ياهتـسیلایرپما 

.تسا هتفریذپن  رگید  ياهاج  و  ابوک »  » هرابرد ار  اکیرما  تسایس  ًاساسا  هک  مه  اداناک »  » .دنتسه ناریا  رد  روضح  راتـساوخ  یـسیلگنا 
یـسایس تاهابتـشا  بکترم  هک  نآ  نودـب  قیقد ، تسایـس  ذاختا  اـب  جـیردتب و  دـنناوت  یم  یلم  تیوه  ياراد  لقتـسم و  ياـهروشک 

دروم قیقد  یلیخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  تلود  هفیظو  .دـننک  هدافتـسا  دوخ  عـفن  هب  اـهداضت  نیا  زا  دـنوش ،
هرهب نآ  زا  دنک و  دیدشت  ار  اهداضت  نیا  دناوتب  ات  دهد  ماجنا  دـیاب  يراک  هچ  هظحل  ره  رد  هک  دـنادب  دـیاب  ناریا  .دـهد  رارق  هعلاطم 

ياکیرما هرابرد  هک  هچنآ  دوب  نیا  .دراد  يا  هداعلا  قوف  تیمها  ام  يارب  عوضوم  نیا  .دریگب 
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.درک حرط  ناوت  یم  يزورما 

رد هچ  یسایس و  ناگبخن  رد  هچ  دارفا -  زا  یـشخب  رد  هک  اکیرما  هژیوب  برغ و  هب  تبـسن  ییادیـش  یگتفیـش و  ثحب  هب  نونکا  س :
ءاقب هاگهانپ  اهنت  هلضاف و  هنیدم  کی  ياقلا  یهاگ  یگتفیـش  نیا  .میزادرپب  دراد ، دوجو  ناگدنـسیون -  یهورگ و  یبزح و  ناگبخن 

؟ تسا مادک  نآ  اب  هلباقم  هار  و  تسیچ ؟ ییادیش  یگتفیش و  نیا  لماوع  .تسا 

لیلد .دنک  دشر  روشک  نیا  رد  دناوت  یمن  يراگنلو    ِ یگدنز عون  نآ  .تساپورا  رد  یگدنز    ِ يراگنلو ییادیـش  لماوع  زا  یکی  ج :
دیدـشت ار  اکیرما  هب  تبـسن  ییادیـش  عون  نیا  هک  دـندرک  شالت  یلیخ  اضردـمحم »  » نارود رد  .تسام  روشک  یعامتجا  طیحم  نآ 

مدرم هدوت  رد  يذوفن  نیرتمک  دنتـسناوتن  یلو  دـننک  ییاکیرما  ار  اهنآ  همه  هک  دوب  روظنم  نیا  يارب  اکیرما  هب  نارـسفا  مازعا  .دـننک 
رد هک  تسا  یتسرپ  نطو  نآ  لیلد  .دنرب  شیپ  ار  یگتفیش  نآ  دنتسناوتن  مه  الاب  حطس    ِ نارکفنـشور لخاد  رد  یتح  .دنـشاب  هتـشاد 

فذح میناوت  یمن  ار  لماع  ود  نیا  زا  یکی  .تسا  برغ  لباقم  رد  یگتفیش  دشر  يارب  یگرزب  عنام  یتسرپ  نطو  .دراد  دوجو  ناریا 
.دیـشیدنا يا  هراچ  دـیاب  تسا ، ناریا  رد  دوجوم  صخـشم  طیارـش  هک  رگید  لماع  يارب  اما  .تسا  يراگنلو  هب  شیارگ  نآ  مینک و 

هریغ بهذـم و  ناسنا ، شیادـیپ  نوچ  ییاه  هدـیدپ  هب  تبـسن  یناهج  یملع و  تخانـش  دـنیآرف  .درک  رکف  ناناوج  اب  هطبار  رد  دـیاب 
یمن .درک  ادـیپ  یتسیزمه  دـنیارف  نیا  اـب  دوش  یم  هنوگچ  هک  درک  رکف  دـیاب  .تفرگ  ار  نآ  يولج  دوش  یمن  تسا و  یعیبط  ًـالماک 
.دـش دـهاوخ  رجفنم  درادـن و  ماود  اما  درک ، بوکرـس  یهاتوک  تدـم  يارب  ناوت  یم  .درب  نیب  زا  ار  نآ  ای  درک و  هلباقم  نآ  اب  دوش 

تـسیاب یم  روطچ  هک  مینک  رکف  دیاب  .دوش  ادیپ  ملاس  روطب  دیاب  ییادیـش  تسا ؟ هنوگچ  دنیارف  نیا  اب  یتسیزمه  هک  تخومآ  دـیاب 
ام رگا  .دـننامب  روشک  رد  هقالع  اب  نادنمـشناد  دورب و  نیب  زا  بذاک    ِ ییادیـش هک  دـیآ  دوجوب  روشک  لـخاد  رد  یتاـناکما  لوحت و 

.میریگب ار  اپورا  برغ و  هب  ییادیش  يولج  میناوت  یمن  مینکب ، داجیا  ار  تاناکما  نیا  میناوتن 

؟ تسیچ طابترا  نیا  رد  یسایس  دشر  یملع و  دشر  شقن  س :

دوجو هب  يزاس  دازآ  تیعضو  کی  رد  یملع » دشر   » .تسا یملع » دشر   » زا رت  مهم  یسایس » دشر   » اما تسا ؛ مهم  اهنیا  يود  ره  ج :
ریگتـسد نئاخ »  » و روشک » دـض   » ناونع هب  ار  وا  هک  دـهد  ماجنا  يراک  ادابم  هک  دـشاب  هتـشادن  ینارگن  ناسنا  هک  یطیحم  .دـیآ  یم 

.دشاب دازآ  ًالماک  تسیاب  یم  یملع  دشر  تفرشیپ و  .تسا  یملع  دشر  لباقم  رد  یبیجع  ّدس  یسایس ؛ نیمأت  نتشادن  زا  سرت  .دننک 
یملع ظاحل  زا  دناوتب  ات  دشاب  تحار  شا  هدیقع  نایب  رد  دیاب  درف 
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؟ دراد هقف »  » هب يراک  هچ  یمتا » کیزیف   » .دنتـسه توافتم  مه  اب  یلک  هب  ود  نیا  نوچ  درادن ، بهذم  هب  يراک  ملع  .دـنک  تفرـشیپ 
نالف ًامتح  هک  تسا  نیا  دنک  دشر  یمتا » کیزیف   » هتشر رد  دناوتب  يدرف  هک  نیا  طرـش  .مینک  قیفلت  مه  اب  ار  ود  نیا  میناوت  یمن  ام 
ظاحل زا  مه  یحور و  ظاحل  زا  مه  وا ، لباقم  رد  تیدودحم  نیا  .دنک  یم  داجیا  تیدودحم  وا  يارب  نیا ، ِدوخ  دـهد ؛ ماجنا  ار  راک 

درف نیا  .دنک  یمن  رکف  دنهاوخ  یم  هک  هچنآ  قباطم  وا  هک  دننیب  یم  نوچ  دـنهد ، یمن  یتاناکما  درف  نآ  هب  .دوش  یم  يدـس  یلمع 
.دنک یم  رارف  تقو  نآ  دشک ؛ یم  رجز  یحور  ظاحل  زا 

لـسن تخانـش  دـنیآرف  نیا  اب  یتسیزمه  هار  .مینک  شکـشخ  هدرک و  ادـیپ  ًاقیقد  ار  ییادیـش  نآ  هشیر  تسیاـب  یم  اـم  بیترت  نیا  هب 
ار ام  شناد  حطس  دنناوت  یم  هک  تسا  يا  هتسجرب  نادنمشناد  اب  یتسیزمه  یلـصا  هار  .ون  يایند  هب  تبـسن  وا  هاگدید  تسا و  ناوج 

.دنربب الاب 

سیـسأت دارفا ، مازعا  اب  راـک  نیا  .دوب  هدرک  عورـش  ار  دوخ  ذوفن  يارب  ییاسانـش  ياـه  هنیمز  ناریا  رد  راـجاق  نارود  زا  اـکیرما  س :
 ِ يرکف هورگ  کی  تیبرت  يارب  اهییاکیرما » جـلاک   » مه دـعب  و  زیربت »  » و ساملـس »  » رد یبهذـم  ياـه  تیلقا  سرادـم  اهناتـسرامیب و 

هطبار عطق  هب  روبجم  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  .دیماجنا  ناریا  رب  لماک  هطلـس  هب  هک  مه  مود  هلحرم  رد  .دوب  هدش  ماجنا  نیعم 
هطلـس و لیلد  هب  هک  تسا  نیا  اکیرما  ناریا و  هطبار  هرابرد  شرگن  کی  .دمآرد  یلـصا  هلأسم  کی  ناونع  هب  هطبار  مدع  نیا  دـش و 
هب .دوش  رارقرب  هطبار  نیا  هک  دنراد  شالت  يا  هدع  رگید ، فرط  زا  .دـیامن  یم  نکمم  ریغ  روشک  ود  هطبار  ناریا ، رد  اکیرما  هئطوت 

هطبار اـهنت  دوش و  فذـح  اـی  هدـش و  لیدـعت  اـکیرما    ِ یتسیلاـیرپما تیهاـم  هک  دوش  رارقرب  دـناوت  یم  هنوـگچ  هطبار  نیا  امـش  رظن 
؟ دشاب هتشاد  دوجو  يژولونکت  يداصتقا و 

تفرگ و اپ  ناریا  رد  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  دعب  اکیرما  دیتفگ  هک  روطنامه  .تسا  یساسح  هداعلا  قوف  عوضوم  هلأسم  نیا  ج :
کیرش یـسایس  ظاحل  زا  اهیـسیلگنا  هتبلا  .دوب  اضردمحم »  » نارود رد  قلطم    ِ یتسیلایرپما هطلـس  هک  تشاد  یمیخو  هجیتن  نآ  همادا 

کی ناریا  رد  دندوب و  اهییاکیرما  تسد  رد  تارایتخا  مامت  ناریا و  شترا  .دندنادرگ  یم  اهییاکیرما  ار  روما  همه  اما  دندوب ، اکیرما 
مین شـش و  تعاس    ِ يربخ شخب  رد  لیئارـسا  ویدار  مینیب  یم  هنومن  روطب  .دـندوب  هدرک  داجیا  ناشدوخ  لماوع  زا  صخـشم  رداـک 

« سکاف  » اب هک  دنراد  اجنیا  رد  ار  یناسک  تسا  ملـسم  .دـنک  یم  تئارق  هدـش  پاچ  زورما    ِ ناهیک همانزور  رد  هک  ار  يا  هلاقم  دوخ ،
دوخ تیلاعف  اکیرما    ِ یسوساج هاگتسد  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  بلطم  لقادح  نیا  .دننک  یم  لقتنم  ار  ربخ  ًانیع 
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.دادرخ مود  تاباختنا  دننام  دـیآ ، دوجو  هب  ناریا  رد  یلوحت  هچ  تسا  نکمم  دـمهف  یمن  هک  تسا  هلبا  ردـقنآ  یهاگ  هتبلا  .دراد  ار 
؛ تساهنآ   ِ یتسرپدوس تهالب  نیا  تلع  هتبلا  .دننک  یم  داقتنا  نآ  زا  مه  ناشدوخ  هک  تسوا    ِ یـسوساج هاگتـسد  تهالب  رگید  نیا 

يارب یبزح    ِ یـسایس ياه  تسب  دـنب و  لابند  رتشیب  ما ؛ هدینـش  ار  اهییاکیرما    ِ یتسرپ نهیم  هلأسم  ایـس »  » ناـمزاس دروم  رد  رتمک  نم 
نیا دـنک و  یم  داجیا  ناـمیارب  ییاهتیدودـحم  هچ  اـکیرما  اـب  هطبار  هک  دـید  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  .دنتـسه  دوخ  تیعقوم  بسک 
مینک داجیا  اهتیدودحم  نیا  تیعـضو  رد  یتارییغت  میناوت  یم  یطیارـش  هچ  رد  دنز ؟ یم  همدص  ام  داصتقا  هب  دـح  هچ  ات  اهتیدودـحم 

اکیرما عبات  هک  رگید  ياهروشک  اکیرما و  اـب  يژولونکت ، زا  هدافتـسا  هنیمز  رد  میناوتب  اـم  رگا  دوش ؟ رتشیب  شدوخ  زا  نآ  هدـیاف  هک 
هنومن رخاوا  نیا  هک  دراد  ناریا  اب  يا  هنانمشد  تسایـس  اکیرما  دریگ ؟ یم  لکـش  هنوگچ  طابترا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  طابترا  دنتـسه 

دوخ عفانم  دناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  یمتاخ ، ياقآ  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  اکیرما ، .دوش  یم  هدـید  نآ  زا  ییاه 
دوجو هب  يرتشیب  ياهیدازآ  هدمآ و  یمتاخ  ياقآ  هدرک ، یتارییغت  عاضوا  هک  تسا  هیاپ  نیا  رب  اکیرما  ضرف  .دـنک  أیحا  ناریا  رد  ار 
زایتما رثکادـح  نداد و  زایتما  لقادـح  ورگ  رد  اکیرما  عفانم  .دـیآ  دوجوب  اجنیا  رد  یتارییغت  هک  تسا  دـنمقالع  اکیرما  .تسا  هدـمآ 

تازایتما نداد  لقادح  ینعی  تسا ؛ نیا  سوکعم  ًالماک  ام  تسایس  .تسین  نآ  رد  يدیدرت  تساکیرما و  تسایـس  نیا  .تسا  نتفرگ 
روشک ناریا  هک  دـنک  یم  مـالعا  دوخ  قطن  رد  نوتنیلک  .تسه  زین  ینـالوط  نم  هدـیقع  هب  هلماـعم  نیا  .تازاـیتما  نتفرگ  رثکادـح  و 

ِرد کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  بلطم  نیا  .دـش  یمن  هتفگ  يزیچ  نینچ  لاح  هب  ات  نوچ  تسا ، بلاج  یلیخ  نیا  .تسا  مسیرورت »  » ینابرق
تـشاد ناراگن  همانزور  اب  مه  اکیرما و  میقم  نایناریا  اب  مه  هک  ییوگو  تفگ  رد  زین  یمتاخ  ياقآ  .دـهد  یم  ناشن  ام  هب  يزبس  غاب 

تسا و هحلـسا  تباـب  رـالد  دراـیلیم  هد  دودـح  هک  اـم  ياـهلوپ  دـیاب  هک  نیا  لوا  تـفگ  یلو  .تـفگ  ار  لـئاسم  هـمه  حیرـص  یلیخ 
هک درک  دیکات  يو  .دوش  مهارف  هرکاذم  طیارش  ات  دوش  هتشادرب  اهمیرحت  نیا  دیاب  سپس  .دوش  تخادرپ  هدش ، هکولب  هک  تساهتدم 
هب نامیاه  بلط  تفایرد  زا  سپ  میناوتب  ام  هک  تسا  طیارـش  لقادـح  نیا  .میتسین  مه  وگو  تفگ  ثحب و  هب  رـضاح  ام  نآ  زا  لبق  ات 

نیا منک  یم  رکف  نم  .دـشاب  دـیاب  هنوگچ  نام  یـسایس  يداصتقا و  طباور  مینیبب  مینک و  هرکاذـم  قوقحلا  يواستم  روشک  ود  ناونع 
همه ناریا ، هب  تبسن  شا  هنامـصخ  تسایـس  هک  تسا  هدش  هجوتم  اکیرما  .درک  لابند  ار  نآ  دیاب  تسا و  یتسرد  تسایـس  تسایس ،

« یبرع هدحتم  تاراما   » و تیوک »  » ای يدوعس » ناتسبرع   » هک شناتسود  نیرتکیدزن  یتح  تسا ، هدرک  یبصع  یـضاران و  ار  اهروشک 
، دنشاب
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رضاح لاح  رد  .تسا  هدرک  هراچیب  ار  اکیرما  نیطسلف ، رد  لیئارسا  تیوقت  تسایس  نینچمه  .دنتسه  تسایـس  نیا  فلاخم  اهنیا  همه 
اکیرما   ِ یهاوخ هدایز  لباقم  رد  دیاب  ام  متفگ  هک  روطنامه  .دنک  ادیپ  طباور  يارب  یهار  دـهاوخ  یم  اوق  مامت  اب  هک  تساکیرما  نیا 

هک مینک  داجیا  ار  یطیارش  جیردتب  دیاب  ام  .میورب  ولج  ام  مه  رتمیتناس  جنپ  ولج ، دندمآ  مدق  کی  اهنآ  هک  جیردتب  مینک و  يرادیاپ 
.تسا هنالقاع  هار  اهنت  نیا  نام ، هدنیآ  طباور  هرابرد  .مینک  هرکاذم  وگو و  تفگ  میناوتب  قوقحلا  يواستم  روشک  ود  ناونع  هب 

يزواجتم روشک  ناونع  هب  اکیرما  دوب ، هدمآ  تسد  هب  یـسوساج  هنال  دانـسا  دوب و  مک  ینامز  هلـصاف  نوچ  بالقنا ، يادتبا  رد  س :
هدمآ و دیدپ  يرکفت  ریخا ، لاس  هد  نیا  یط  .دش  یم  بوسحم  تشاد ، تکرش  گنج »  » و اتدوک »  » رد درک و  یم  هئطوت  ًاررکم  هک 

رکف ام  هک  تسا  مهوت  نیا  .درادـن  دوجو  يا » هئطوت   » هک تسا  هتفرگاپ  ناراگن  هماـنزور  زا  یخرب  نیققحم و  ياهرـشق  رد  جـیردتب 
لامعا جیاتن  دراد  دوجو  مه  يدراوم  رگا  دننک  حرطم  هک  دندرک  شالت  مه  رتشیب  هورگ  نیا  .تسا  هئطوت  لاح  رد  اکیرما  مینک  یم 

هرهچ ندرک  شومارف  يارب  شالت  عون  نیا  .مینک  یم  یقلت  هئطوت  ار  نآ  ام  دـنک ، یم  اکیرما  يراک  ره  هک  تسا  مهوت  نیا  .تساـم 
.تسا هدش  شومارف  يرگزواجت  رامعتسا و  لصا  ًالصا  .تسا  رامعتسا  یتسیلایرپما و 

دیدش هداعلا  قوف  هدروخ  ناریا  رد  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اکیرما  یناهج و  مسیلایرپما  هک  يا  هبرـض  هک  مدـقتعم  نم  ج :
نیا .تفر  شتـسد  زا  هراـبکی  دـمآ ، یم  باـسح  هب  اـکیرما  لـماع  عقاو  رد  دوب و  وا  يارب  یبرچ  همقل  هک  ناریا  لـثم  يروشک  .دوـب 

ادـتبا رد  .دراد  هاگن  ار  دوخ  ترافـس  هک  تشاد  دـیما  اکیرما  .دـمآ  دـیدپ  ناریا  رد  اکیرما  ترافـس  هلأـسم  دـعب  .دوب  یکلهم  هبرض 
اب گنج  يارب  اهیقارع  کیرحت  دنهد ، ماجنا  دنتساوخ  یم  اهییاکیرما  هک  فلتخم  ياهاتدوک  هژون ،» ياتدوک  « ؛ هئطوت هب  درک  عورش 

رگا .دنداد  ماجنا  مه  یماظن  لمع  یماظن ، کمک  زا  ریغ  هک  دندرک  کمک  وا  هب  دـح  نآ  ات  .وا  هب  هبناج  همه  ندرک  کمک  ناریا و 
تامادـقا نیا  مامت  .تسا  ام    ِ یتفن ياههاگیاپ  ندز  نآ  ياه  هنومن  دـش ؛ یم  عورـش  مه  گرزب  ياهنارابمب  تفای ، یم  همادا  گـنج 

یلعف تیعـضو  نیا  .تسا  هدروخ  يدیدش  مخز  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  اکیرما  بیترت  نیا  هب  .دـش  ور  هبور  تسکـش  اب  اکیرما 
ناریا مدرم  هدوت  تخانش  .تسا  لاحم  نیا  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  هتـشذگ  تیعقوم  دناوت  یمن  طیارـش  نیا  اب  هک  دناد  یم  تساکیرما و 

رد اکیرما  تسا  نکمم  ایآ  .تسا  نکمم  ریغ  هتشذگ  طیارش  ندمآ  دوجو  هب  هک  هدش  لماک  ردقنآ  اکیرما  زا 
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هرابرد یتسیلاـیرپما  ياـیند  رد  نونکا  هک  یـضقانت  هب  هجوت  اـب  منک  یم  روصت  نم  دـنک ؟ یمادـقا  يزادـنارب  هئطوت  يارب  مه  هدـنیآ 
دوخ اب  يراکمه  میلـست و  هب  ناریا  ندرک  راداو  يارب  رـضاح  لاح  رد  اکیرمآ  .تسا  لکـشم  راک  نیا  دراد ، دوجو  هیامرـس  رودـص 

يویدار نیا  لباقم  رد  هک  دـنیب  یم  یلو  دـنک ، یم  تسرد  ناریا  هیلع  تاـغیلبت  يارب  صوصخم  ییویدار  ًـالثم  دـنک ؛ یم  یتامادـقا 
دیاب هک  دـنا  هتفگ  دـنیوگب و  ویدار  رد  تساوخ  ناشلد  اـهنآ  هچره  هک  دنتـسین  رـضاح  اـهکچ »  » .دراد دوجو  یتمواـقم  صوصخم ،

دنهاوخ یم  هچ  اهنآ  دید  دـیاب  .مییوگب  ام  دنتـساوخ  اهییاکیرما  هچره  میتسین  لیام  هک  دـنا  هتفگ  .دوش  لرتنک  ییویدار  ياه  همانرب 
، دنهد ماجنا  دهاوخ ، یم  روشک  نیا  هک  ار  یلامعا  نآ  دنتسین  رـضاح  اکیرما  ناتـسود  نیرتکیدزن  عوضوم ، نیا  هب  هجوت  اب  .دنیوگب 

يارب یفلتخم  ياه  هنیمز  .دندنمقالع  رایسب  مه  یلعف  طباور  هعسوت  ناریا و  يداصتقا  تاناکما  هب  هک  ایلاتیا »  » و هسنارف »  » هب دسر  هچ 
ییاپورا ياهروشک  الط .»  » و میناروا » «، » رمرم گنـس   » ات هتفرگ  فلتخم  نداعم  زا  دراد ؛ دوجو  ناریا  رد  اـهییاپورا  يراذـگ  هیاـمرس 
تـسایس رد  اکیرما  هک  منک  یم  رکف  نم  بیترت  نیا  هب  .دـننک  يراکمه  ناریا  يزادـنارب  رد  اـکیرما  اـب  هک  دـنرادن  يا  هقـالع  چـیه 

رد هن  درک و  دـهاوخ  تکرح  ناریا »  » اب اـپورا »  » طـباور لـثم  يداـع  طـباور  زا  يرادروخرب  رد  رتشیب  تازاـیتما  نتفرگ  يارب  راـشف ،
يروهمج یلخاد  عضو  لوحت  دـنیآرف  هب  بلطم  نیا  متفگ ، هک  روطنامه  هتبلا  .یمالـسا  يروهمج    ِ يزادـنارب هنیمز  كرادـت  تهج 
صوصخ رد  یکی  میدرک ، تبحـص  ًالبق  هک  دـشاب  یعوضوم  ود  اب  طابترا  رد  تسیاـب  یم  لوحت  نیا  .دراد  یگتـسب  ناریا  یمالـسا 

یمهم هداعلا  قوف  هلأسم  هک  ییوشانز  لئاسم  هرابرد  .اـهزغم  رارف  زا  يریگولج  ینعی  ملاـس ،» ییادیـش   » هراـبرد مه  یکی  ناـناوج و 
یلیخ اهرتخد  نیا    ِ يرکف حطـس  منک ؟ ادیپ  رهوش  هنوگچ  نم  دیوگ  یم  دینک  تبحـص  هک  يرتخد  ره  اب  نالا  .درک  رکف  دیاب  تسا 
رهوش دنناوت  یمن  یلو  دنوش ، یم  رتکد  دـنوش ، یم  دنمـشناد  دنتـسه ، وجـشناد  دنتـسین ، شیپ  لاس  هاجنپ  ياهرتخد  تسا ؛ هتفر  الاب 
هزاجا دیاب  ًامتح  شرهوش  دورب ، اپورا  هب  يا  هرگنک  ای  سنارفنک  کی  رد  تکرـش  يارب  دهاوخب  دراد و  رهوش  ینز  رگا  .دننک  ادـیپ 

ناشدوخ نارود  قباطم  تسیاب  یم  ناناملـسم  هک  تسا  هتفگ  ع [)  ) یلع ماما   [ ریما ترـضح  تسه و  یماکحا  هک  دینک  هجوت  .دـهد 
شیپ لاس  دصراهچ  رازه و  نارود  دننام  تسرد  ام  نارود  .مینک  كرد  ار  نامدوخ  نارود  لوا ، دیاب  ام  .دننک  راک  دـننک ؛ یگدـنز 

لاس هس  ود  ره  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  اـیند  رد  رییغت  تعرـس  تسین ، شیپ  لاـس  هاـجنپ  نارود  تسین ، شیپ  لاسدـص  نارود  .تسین 
یسایس رجحت  کی  رد  نداتفا  زا  دیاب  .مینک  رکف  لئاسم  نیا  صوصخ  رد  تسیاب  یم  هرخالاب  ام  .دوش  یم  مالعا  يدیدج  تایفـشک 

و
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یم تبحـص  رجحت »  » نیا هب  عـجار  هشیمه  دوـب و  نارگن  نآ  تباـب  زا  هر [  [ ماـما هک  تسا  يزیچ  رجحت  نیا  .مـینک  زیهرپ  یعاـمتجا 
.درک یمن  تبحص  نآ  هب  عجار  ماما  هنرگو  دراد  دوجو  هوقلاب  رجحت »  » .درک

هرگنک رب  مسینویهـص  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا  .تسا  اکیرما »  » و مسینویهـص »  » نوماریپ ثحب  تسا ، حرطم  هک  يرگید  ثحب  س :
مود عوضوم  .تسا  ثحب  ياج  دراد  ینیع  تیعقاو  دـح  هچ  ات  هدـش و  قارغا  دـح  هچ  ات  هلأـسم  نیا  رد  هکنیا  .تسا  طلـسم  اـکیرما 
نیا اکیرما    ِ یتموکح متـسیس  رد  .تساکیرما  عفانم  ظفاح  اج  همه  رد  هک  تسا  ایـس »  » لثم يزومرم  یمنهج و  نامزاس  کـی  دوجو 

؟ مینک فیرعت  ار  اهنآ  میناوت  یم  هنوگچ  دریگ و  یم  رارق  اجک  رد  هصخشم  ود 

نینچ ییاپورا  ياهروشک  ریاـس  رد  هتبلا  هک  دراد  رایـسب  ذوفن  اـکیرما  رد  متـسینویهص  يوق  دـنمورین و  ناـمزاس  هک  تسا  ملـسم  ج :
دنتـسه و يوق  یلیخ  یلام  تاـناکما  ياراد  داـیز و  یلیخ  اـکیرما  رد  ناـیدوهی  دادـعت  ًـالوا  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  .درادـن  يذوفن 

اکیرما رد  يا  هداعلا  قوف  ذوفن  زین  یتسینویهـص  ياه  همانزور  هیرـشن و  ییویدار ، ینویزیولت ، ياه  هناسر  لثم  یعمج  طابترا  لئاسو 
تسیاب یم  مینک  لیدبت  اکیرما  تسایس  رد  هدننک  نییعت  لماع  کی  هب  ار  نیا  تسا  رارق  رگا  تسارجام و  زا  یشخب  نیا  هتبلا  .دنراد 

لماش طقف  گرزب » يراد  هیامرـس   » .تسا گرزب » يراد  هیامرـس   » اـکیرما رد  هدـننک  نییعت  لـماع  .مینک  طاـیتحا  نآ  هراـبرد  یمک 
هرادا تعنص  هنایار و  تفن ،» «، » يزاس هحلـسا   » نوچ یفلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  اکیرما  داصتقا  هک  ییاهردرایلیم  .دوش  یمن  نایدوهی 
هرگنک ناگدنیامن  هب  نداد  لوپ  اب  دنناوت  یم  اهتسینویهص  هتبلا  .دنتسه  اه  هنیمز  مامت  رد  اکیرما  یلک  تسایس  هدننک  نییعت  دننک  یم 

ام مه  لیلد  نیمه  هب  .دریگ  یم  اکیرما  گرزب  يراد  هیامرس  نامه  تسایس ، رد  ار  یلصا  میمصت  یلو  دننک ، ذوفن  ناشتاباختنا  يارب 
هنومن .دریذـپ  یمن  روهمج  سیئر  دـعب  دریگ ، یم  اهتـسینویهص  نیمه  ریثأت  تحت  هرگنک »  » هک ار  تامیمـصت  زا  یلیخ  هک  میناد  یم 

تیمـسر هب  دـیاب  ار  اهنیا  هک  دـنتفگ  ] رفن تسیود   [ هرگنک ناگدـنیامن  نونک  ات  راب  دـنچ  .تسا  قلخ » نیدـهاجم   » نیمه هرابرد  شا 
.میـسانشب تیمـسر  هب  ار  نانآ  میناوت  یمن  ام  دنا و  « تسیرورت  » اهنآ دـیوگ  یم  هجراخ  ترازو  .ریخ  تفگ ، نوتنیلک  یلو  تخانش !؛

ناریا لابق  رد  وتاماد »  » نوناق لثم  یمیمصت  دنیایب و  دنناوت  یم  ًالثم  .تیدودحم  رد  یلو  دنراد ، ریثأت  اهتـسینویهص  مینیب  یم  ام  ینعی 
اب اـکیرما    ِ یتفن ياهتکرـش  يراد  هیامرـس  نیب  هک  تساـجنیا  رد  .تسا  اهتـسینویهص  هب  طوبرم  مادـقا  نیا  هک  تسا  ملـسم  .دـنریگب 

ادیپ یضراعت  اهتسینویهص 
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اکیرما هک  دـسر  یم  ییاج  ات  راشف  نیا  .دـننک  یم  دراو  يرتشیب  راشف  زور  ره  لـیلد  نیمه  هب  هک  مینک  یم  هظحـالم  اـم  دوش و  یم 
، تساهنآ رکون  نیـستلی  هک  نیا  مغریلع  هیـسور »  » اب تابـسانم  دروم  رد  ای  .دراذـگب  مه  رب  مشچ  لاـتوت »  » دروم رد  دوش  یم  روبجم 

یگرزب هابتـشا  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  مینکن ، ناـنعلا  قلطم  ار  اهتـسینویهص  تیلاـعف  اـم  .دـنربب  شیپ  ار  دوـخ  دـصاقم  دـنناوت  یمن 
هیامرس عفانم  اب  داضت  رد  اجک  رد  اهنآ  لمع  هک  درک  هجوت  دیاب  .داد  صیخشت  ار  اهتسینویهص  لمع  دودح  دیاب  .میوش  یم  بکترم 
یـسایس گرزب  راک  کی  نیا  .میربب  هرهب  نآ  زا  مینک و  شالت  داضت  نیا  دیدشت  يارب  دـیاب  ام  .دریگ  یم  رارق  اکیرما  گرزب  يراد 

اب ار  یناهج  تسایـس  ياه  مبوریز  رجحتم ،»  » و بصعتم »  » هن و  دنمـشناد » رگـشهوژپ   » هورگ کی  اب  دـیاب  اـم  هجراـخ  ترازو  .تسا 
اب مینک ، ادیپ  ار  هار  نیرتهب  میناوت  یم  ام  شور  نیا  اب  .دـنک  هعلاطم  شیاه  فعـض  تاضقانت و  اه ، ییاناوت  تاناکما ، تاریثأت ، مامت 

.تسا نم  رظن  نیا  .میریگب  دیاب  یمیمصت  هچ  میهد و  ماجنا  دیاب  ار  یلمع  هچ  اجک  رد  هک  میمهفب  میناوت  یم  شور  نیا 

تیمکاح هصالخ  .تساهنیا  تیوقت  لاـبند  ایـس »  » ناـمزاس رگید  يوس  زا  دـنک ، یم  در  ار  نیقفاـنم »  » راـب کـی  اـکیرما  هرگنک  س :
.دراد ایفام »  » و ایس »  » تیلاعف دننامه  ینورد  تکرح  کی  .دراد  يداضتم  ياهتسایس  اکیرما 

ایند رد  ورین  نیا  .تسا  هتفهن  يراـکبارخ  یـسوساج و  گرزب  يورین  اـکیرما  تسایـس  رد  ینعی  تـسا ، تـیعقاو  کـی  نـیا  هـلب ؛ ج :
دروم رد  يزلام »  » لاثم يارب  .دـنا  هدرک  ییارآ  فص  اکیرما  لـباقم  رد  اـهروشک  زا  یلیخ  رگید  يوس  زا  و  دراد ، یناوارف  تاـناکما 

نیب زا  ار  اجنآ  دـناوت  یمن  یلو  دـنکب  ییاهیراکبارخ  دـناوت  یم  ایـس »  » نامزاس .تسا  هتفرگ  رارق  اـهنآ  لـباقم  رد  ناریا  تفن  هلأـسم 
یمن روصت  نم  تسا و  دودـحم  ناشتاناکما  اـهنیا  .تفاـی  ناوت  یم  يرگید  عون  هب  يروشک  ره  رد  ار  قلخ » نیدـهاجم   » لاـثما .دربب 

ًالـصا دنرادن و  يا  هنیمز  مه  اهارگ  یلم  اه و  بلط  تنطلـس  نیب  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یعامتجا  هنیمز  ناریا  رد  قلخ » نیدـهاجم   » منک
داحتا مییایب  همه  .دریذپ  یمن  ار  اهنآ  یهورگ  چیه  هک  روعـش ، یب  دنتـسه و  هاوخ  هدایز  ردقنآ  اهنآ  .درادن  لوبق  ار  اهنآ  سک  چیه 

یم زین  قارع »  » اب ام  هطبار  هلأسم  .دنتـسه  يوزنم  یلک  هب  اهنآ  مینک ! ادـیپ  داـحتا  مییاـیب  دـنیوگ  یم  نیدـهاجم »  » زا ریغ  مینک ، ادـیپ 
يروهمج همانزور  ینعی  .مینک  ذاختا  ینیعم  تسایـس  دـیاب  ام  .دـشاب  هتـشاد  ریثأت  مه  قلخ » نیدـهاجم   » عوضوم اـب  هطبار  رد  دـناوت 

.دننک نییعت  قارع »  » روشک اب  هجراخ  ترازو  هیاپدنلب  تاماقم  دیاب  ار  ام  تسایس  .دنک  نییعت  قارع »  » اب ار  ام  تسایس  دیابن  یمالـسا 
هک مییایب  رانک  قارع  اب  میناوت  یم  لکش  هچ  هب  ام  هک  دنک  يزیر  همانرب  دیاب  هجراخ  ترازو 
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هدرخ اب  دیابن  ام  .تسا  دنمقالع  ناریا  اب  تابسانم  داجیا  هب  قارع »  » روشک .میربب  نیب  زا  زین  ار  قلخ » نیدهاجم   » میناوتب نآ  هلیسو  هب 
نم هدیقع  هب  .میروایب  اهنآ  هب  میناوت  یم  ییاهراشف  هچ  قارع  هلیـسو  هب  هک  مینک  هجوت  دـیاب  .مینک  داجیا  شنت  ندز ، شین  يریگ و 

ام .دشاب  هتـشاد  ایـس »  » نامزاس ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  رد  یتح  يا ، هدننک  نییعت  هداعلا  قوف  شقن  دـناوت  یم  ام    ِ یجراخ تسایس 
ار شیولج  میتسناوت  یم  لوا  نامه  زا  هچ ؟ ینعی  نابلاط »  » هک میدیمهف  یم  تسیاب  یم  ام  .میدرک  ناتـسناغفا  هرابرد  یمیظع  هابتـشا 

روصت ًالصا  .دوب  زاب  هار  نامز  نآ  نوچ  دنریگب ، ار  اجنآ  دنتسناوت  یمن  اهنآ  میداتـسرف ، یم  هحلـسا  تاره »  » هب ادتبا  زا  رگا  .میریگب 
ياـه هدکـشهوژپ  تسیاـب  یم  هک  مدـقتعم  نم  .تسا  هدـش  یناـهج  مـیظع    ِ يزیر هماـنرب  کـی  اـجنآ  رد  هـک  دـندوب  هدرکن  ار  نـیا 

.درک داجیا  طابترا  نیا  رد  یصوصخم 

تیهام هتسناوت  يدح  هچ  ات  یخیرات  ظاحل  هب  دانسا  ياوتحم  دیا ، هدرک  هعلاطم  ار  یسوساج  هنال  دانسا  امـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س :
؟ دهد ناشن  ار  اکیرما    ِ يرگزواجت

هرود رد  ناریا ، هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  .تسا  هتشاد  اکیرما  هک  دشاب  يدانسا  نیرت  مهم  زا  دیاش  ناریا  رد  یسوساج  هنال  دانـسا  ج :
.تسا هدوب  ناهج  رد  اکیرما  ياههاگیاپ  نیرت  مهم  زا  یکی  اضردمحم » »

نیرت مهم  زا  یکی  .تشاد  رظن  ریز  ناریا  زا  ار  فارطا  ماـمت  اـکیرما  هکلب  روشک ، لـخاد  اـهنت  هن  دوـب و  هدـش  هقطنم  مرادـناژ  ناریا 
مه ياهروشک  نیب  رد  ناریا »  » .دنتسه رت  يوق  هک  نیچ »  » و يوروش »  » زا دعب  هتبلا  تسا ، هدوب  ناریا  ایند ، رد  یجراخ  یسایس  زکارم 
مدآ یفاک  هزادنا  هب  مه  دنکب و  تسناوت  یم  يریگزابرـس  یفاک  دح  هب  مه  ناریا ، رد  اکیرما  .تسا  هدوب  همه  زا  رتمهم  دوخ  فیدر 
هنـال دانـسا  اـب  اـیآ  مناد  یمن  نم  .دـنک  يراـکمه  اـکیرما  اـب  هک  دـش  یم  ادـیپ  يرفن  نویلیم  جـنپ  یـس و    ِ تکلمم رد  شورف  دوـخ 

دـندوب و لماع  اـجنیا  رد  هک  یناـسک  ریخ ؟ اـی  مینک  ییاسانـش  یفاـک  هزادـنا  هب  ناریا  رد  ار  اـکیرما  لـماوع  میا  هتـسناوت  یـسوساج 
هدش ییاسانـش  نازیم  هچ  ات  یلک  روطب  دنا ؟ هتفر  دنا و  هدرک  ترفاسم  دـح  هچ  ات  دـنا و  هدـنام  يدـح  هچ  ات  دـندرک ، یم  ینیچربخ 

یفرعم ماظتنا » ریما   » اب طابترا  يارب  هک  يدارفا  .تسا  بلاج  یلیخ  هدوب ، اهنآ  اـب  ماـظتنا » ریما   » ناـیم هک  یطباور  تهج  نیا  زا  دـنا ؟
نیا يور  دنترافـس و  دنمراک  رومأم و  هکلب  دنتـسین ، ایـس »  » رومأم اهنیا  دییوگب  هک  دنتفگ  یم  یلو  دندوب ، ایـس »  » رومأم دـندرک  یم 

دانسا نیمه  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد ، دوجو  ایس  نیرومأم  اب  هطبار  هک  دوشن  شاف  هک  دوب  نیا  شتلع  .دندرک  یم  هیکت  هتکن 
هک مدقتعم  نم  .دنا  هدوب  ایس » رومأم   » رفن هس  ود  نآ  هک  تسا  هدمآ 
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نانچ اکیرما  هب  تبـسن  وا  یلو  .دـنک  لقتنم  ار  یمهم  تاـعالطا  هک  ینیچربخ  ینعم  هب  سوساـج  تسا ، هدوبن  سوساـج  ماـظتنا  ریما 
يدزی میهاربا  رتکد  یتح  هک  دوب  يدـح  ات  نیا  .تسا  هتفریذـپ  یم  دـنتفگ ، یم  وا  هب  اـهنآ  هک  یغورد  ره  هک  تسا  هتـشاد  یگتفیش 

ییاهربخ ام  دـیوگ  یم  ماـظتنا  ریما  قارع »  » دروم رد  لاـثم  يارب  .دـسر  یم  رظن  هب  هابتـشا  یلیخ  رگید  هک  هتفگ  یم  هتفریذـپ و  یمن 
یم دییأت  ار  ام  رظن  ماظتنا » ریما   » دیوگ یم  ترافـس  هدنیامن  اجنامه  رد  یلو  دینک ، یم  کمک  قارع »  » هب اهییاکیرما  امـش  هک  میراد 

زا .دنیوگ  یم  تسار  ًاعقاو  اهنآ  هک  هتشاد  داقتعا  وا  .تسا  هتشاد  یگتفیش  اکیرما  هب  تبـسن  وا  ینعی  درادن ؛ يرطخ  قارع »  » هک دنک 
، هتـشاد ناریا  رد  ایـس »  » ناـمزاس هک  يدارفا  رثـکا  نم  هدـیقع  هب  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  مه  زاـب  اـهییاکیرما  تسا  نکمم  دارفا  عون  نیا 

ریخ ای  دـنکب  يراک  نینچ  دـناوت  یم  اکیرما  زین  هدـنیآ  رد  ایآ  هک  نیا  .دـندرک  یم  ینیچربخ  دـنتفرگ و  یم  لوپ  هک  دـندوب  یناسک 
رد هکلب  دارفا  نیا  رد  طقف  هن  يدایز  ذوفن  ناریا  رد  ایـس »  » نامزاس اضردـمحم ،»  » نارود رد  هک  درک  هجوت  دـیاب  .تسا  ثحب  ياـج 

رگا هک  دـندوب  یمهم  تاماقم  زا  دـنتخادنا ، هار  ار  هژون  ياتدوک  هک  یناسک  .دوب  وا  تسد  رد  ناریا  شترا  تشاد و  اهیـشترا  ناـیم 
طقف دـنک ؛ یم  یقرف  هچ  .دـنا  هتـشاد  هطبار  ًامتح  اکیرما  هجراخ  روما  ترازو  اب  دـنا ، هتـشادن  يا  هطبار  ایـس »  » ناـمزاس اـب  ًامیقتـسم 
هرود رد  شرـسپ  میدرک ، شا  یفرعم  فشک و  ار  نآ  ام  هرخالاب  هک  هژون  ياتدوک  هدننادرگ  لاثم  يارب  .دوبن  ایـس  دـنمراک  شمـسا 

ناتـسلگنا لماوع  یتح  دندرک ؛ یم  هدافتـسا  ینایم  حوطـس  ات  هتفرگالاب  تاماقم  ناگبخن  زا  ناریا  رد  اهنآ  .تسا  هدوب  ریزو  رایتخب » »
دنناوتب رثکادح  دـننک ، یهدـنامزاس  ًاددـجم  ار  ورین  نآ  دـنناوت  یمن  رگید  اهنآ  .دنتـشاد  يراکمه  اهنآ  اب  یماما  فیرـش  دـننام  مه 

اهنآ هطـساو  هب  دننک و  ادـیپ  رتناوج  شورفدوخ  هدـع  کی  مه  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  دـننک  اپ  تسد و  یمیدـق  لماوع  نامه  زا  ییورین » »
اب مه  نآ  دـبایب ؛ ینونک  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ار  یلبق  هنیمز  ناریا  رد  دـناوت  یمن  رگید  ایـس »  » ناـمزاس .دـننک  راـک  هب  عورـش  هراـبود 
یم رکف  نم  لیلد  نیا  هب  .تسا  هتـشذگ  زا  رتشیب  یلیخ  شتمواـقم  تردـق  دراد و  دوجو  یمالـسا  يروهمج  نارود  رد  هک  يرادـیب 

يارب هک  میـشاب  يدارفا  نایرج و  بقارم  زاب  شوگ  مشچ و  اب  دیاب  هک  لاح  نیع  رد  میـشاب ، هتـشاد  تشحو  تسیاب  یمن  ام  هک  منک 
لیدبت ساوسو »  » هب ینارگن  نیا  هک  يروطب  میشاب ، هتـشاد  يدایز  تشحو  ینارگن و  دیابن  مه  لاح  نیع  رد  .دنیآ  یم  روشک  هب  راک 

.دنک لیمحت  ام  هب  ار  يدایز  جراخم  دوش و 

دوجوم هدشن و  پاچ  زونه  مه  يدادعت  هدش و  پاچ  هدمآ ، تسد  هب  ترافـس  رد  هک  يدانـسا  زا  دلج  شـش  داتـشه و  دودـح  س :
.دروخ یم  مشچ  هب  عوضوم  هس  دانسا  نیا  رد  .تسا 
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شوخ ای  هک  دنتسه  مه  دارفا  يرس  کی  .میتفگ  ًالبق  هک  دنراد  طابترا  يا  هنوگ  هب  هک  ماظتنا » ریما   » دننام دنتسه  يدارفا  يرـس  کی 
ای و  يدزی » رتکد  «، » یچانیم  » دننام دنناد ، یم  رثؤم  دوخ  تکلمم  تشونرـس  رد  ار  ایـس »  » نامزاس اب  طابترا  هک  هتخاب  لد  ای  دـننیب و 

ياتدوک 28 مغریلع  دنک ، یم  یهاوخرظن  هدرک و  تبحص  اهنآ  اب  رومأم  یتقو  دانسا  قبط  رب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  ییاقب .» رفظم  »
تیهام تخانـش  نودب  رظنراهظا  نیا  .تسام  تکلمم  عفن  هب  دـنک  ذاختا  ار  تسایـس  نالف  اکیرما »  » رگا ًالثم  هک  دـنیوگ  یم  دادرم ،
يدارفا دـنک ، یم  رارقرب  هطـساو  کی  اب  ایـس »  » نامزاس ای  اکیرما و  ترافـس  هک  تسا  یطابترا  موس  يرـس  .تساکیرما  یتسیلایرپما 

.دنریگ یم  رارق  فیدر  نیا  رد  یقیدص » نیسحمالغ   » نوچ

شیاـههاگیاپ نیرت  مهم  زا  یکی  هک  ناریا  رد  ایـس »  » نوچمه یهاگتـسد  ًاـعقاو  ینعی  .مناد  یم  تسرد  ار  بلاـطم  نیا  ماـمت  نم  ج :
رتکد  » ياقآ ناسک  نیرتکیدزن  زا  یکی  دیاب  ًالثم  .دـنک  ادـیپ  ربخ  بسک  يارب  يذوفن  هار  کی  حطـس ، نیرتالاب  ات  تسیاب  یم  هدوب ،

هرخالاب ات  دشاب  هطـساو  لماع  جنپ  راهچ و  لماع و  هس  .دشاب  لماع  مه  وا  ِدوخ  هک  نیا  هن  میقتـسم ، ریغ  هتبلا  دنک ؛ ادیپ  ار  یقیدص »
ياـهنامزاس .تسا  روط  نیمه  ًاـمتح  یناـهج  سوساـج  هاگتـسد  کـی  راـک  .دراد  يراـبخا  هچ  یقیدـص » رتـکد   » هک دـنوش  هجوـتم 

درادـن و ار  تردـق  نآ  نالا  هتبلا  هک  هدرک  یم  يزاب  ار  شقن  نیمه  اهروشک  ریاس  رد  ینالوط  نارود  یط  مه  ناتـسلگنا  یـسوساج 
.تسین تعسو  نآ  هب  شتیلاعف 

ار دانـسا  نیا  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ، یخیرات  ذـخأم  کی  لاـبند  هب  دـنک و  هدافتـسا  دانـسا  نیا  زا  دـهاوخب  دـیدج  لـسن  رگا  س :
؟ دنک یبایزرا 

دننک یم  لیصحت  خیرات  هتشر  رد  هک  ییاهنآ  طقف  .مک  یلیخ  دنراد ؛ یسرتسد  دانسا  نیا  هب  ام  دیدج  لسن  زا  یمک  رایسب  دادعت  ج :
يارب هک  دـنراد  راکورـس  دانـسا  نیا  اب  یناسک  ًالومعم  .دـنراد  یـسرتسد  دانـسا  نیا  هب  دنـسیونب  دـنهاوخ  یم  ارتکد  همان  نایاپ  اـی  و 

مه دـعب  دـننک و  هدافتـسا  دـنریذپ  یم  هک  ار  یتاعلاطم  عوضوم  نآ  دانـسا  تسیاب  یم  طقف  اهنآ  .دـننک  یم  تیلاعف  اکیرما  تخاـنش 
نیا زا  نآ  رد  هک  یتاقیقحت  ًاعقاو  ینعی  مدیدن ، يزیچ  نینچ  لاح  هب  ات  نم  .دنک  ادیپ  يرتشیب  هدنناوخ  هک  دنسیونب  باتک  کی  ًاعقاو 

رد .ناریا  رد  هنیمز  نالف  رد  اکیرما  تسایس  حیضوت  لاثم  يارب  تشاد ، هنیمز  نیا  رد  یتاقیقحت  دوش  یم  .دشاب  هدش  هدافتـسا  دانـسا 
شالت ایـس »  » ًاملـسم .یبهذم  عوضوم  ای  يداصتقا و  عوضوم  هنیمز  رد  دینک  ضرف  درک ، فشک  ار  اهزیچ  یلیخ  دـش  یم  دانـسا  نیا 

رگا هتبلا  .تسا  هتشاد  مه  مزال  دشاب و  هتشاد  ذوفن  مه  تیناحور  رد  هک  هدرک  یم 
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، تسا دایز  رایـسب  دانـسا  .تسا  یتبثم  رایـسب  مادـقا  دنـشکب ، نوریب  دانـسا  نآ  زا  یتاقیقحت  عوضوم  ناونع  هب  ار  لـئاسم  نیا  دـنناوتب 
زا یکی  هک  دشاب  باتک  دلج  يدنا  دص و  زا  شیب  دناوت  یم  دانـسا  نیا  .تسین  مک  نیا  هدـش و  پاچ  نونکات  دـلج  شـش  داتـشه و 
مه دیاش  هدوبن و  مه  تاناکما  دـیاش  هتبلا  .میا  هدرکن  هدافتـسا  عبانم  نیا  زا  یفاک  هزادـنا  هب  لاح  هب  ات  ام  .تسا  ناهج  رد  ردان  عبانم 

.تسا هتشادن  دوجو  دنمقالع 

یم ار  دانـسا  نیا  دور و  یم  هرابود  دیآ و  یم  يدرف  دینک  ضرف  .دیآ  یم  دوجو  هب  یتوافتم  ياههاگدید  دانـسا  نیا  هب  هاگن  اب  س :
اب ار  حـلاص » رایهللا   » ای دـنیب و  یم  يرگید  عون  ار  نآ  دوش و  یم  هجاوم  ناشکتمحز » بزح   » و ییاقب » رفظم   » عوضوم اـب  دـناوخ و 

عون دنچ  هب  دانـسا ، ریـسفت  لیلحت و  يارب  .دنک  یم  یبایزرا  رگید  عون  کی  مه  ار  یچانیم »  » ًالثم ای  دنیب و  یم  صاخ  هاگدـید  کی 
؟ میسرب میناوت  یم  يدنب  میسقت 

یم دور  یم  هک  يا  هناخ  هب  یتح  .تسه  مه  شتافارتعا  وزج  تسا ؛ هدوب  ایـس  نامزاس  میقتـسم  لـماع  ییاـقب » رفظم   » نم رظن  هب  ج :
ریفس اکیرما و  هدرکلیـصحت  تسا ، هتـشاد  هقالع  اکیرما »  » هب حلاص » رایهللا   » نوچمه يدرف  .تسا  ایـس »  » لماع روکذم  درف  هک  دناد 

مه ًالبق  نم  .میتشادـن  مک  دارفا  عون  نیا  زا  .دوش  یم  بوسحم  اکیرما  هب  دـنمقالع  رکفنـشور  کی  يو  .تسا  هدوب  اکیرما  رد  ناریا 
دازآ يارب  يا  هنیزه  دوخ  زا  تسا  رـضاح  هک  تسناد  یم  تیرـشب  يدازآ  همـسجم  ار  اـکیرما  یمطاـف »  » لـثم یناـسک  یتـح  متفگ ،

نم هتبلا  .دوش  یم  بوسحم  عون  نیا  زا  مه  حلاص » ، » دنا هتشاد  ام ، نازرابم  یخرب  ار  تسردان    ِ تخانش نیا  .دزادرپب  تیرـشب  ندرک 
« قدصم رتکد   » ِدوخ .دوش  یم  زاب  ناشیاهمـشچ  همادا  رد  اهدعب  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياههورگ  اهنیا  اما  متخانـش ، یمن  ار  یچانیم » »
هدرک و یم  رکف  هک  تسین  روطنآ  هک  دـنیب  یم  دسانـش  یم  یبوخب  ار  اکیرما  هک  اهدـعب  .تشاد  یتبثم  رایـسب  رظن  اکیرما  هب  تبـسن 

تخانش مدع  زا  ناشهورگ  کی  هک  دنتـسه  یفلتخم  دارفا  هورگ  نیا  رد  .دنک  یم  ادف  اکیرما  اب  هزرابم  رد  ار  شناج  یمطاف » رتکد  »
اکیرما هیلع  اهنت  ياهنت  هک  میدوب  هدوت » بزح   » ام و .دوبن  هدش  هتخانـش  ناریا  رد  دادرم 1332  ات 28  اکیرما  ًالصا  .دندوب  رادروخرب 
رایـسب رظن  اکیرما  هب  تبـسن  یلو  دندوبن ، لماع  دـندوبن ، سوساج  هک  دـندوب  یتسرپ  نطو  ياهمدآ  نایم  نیا  رد  .میدرک  یم  هزرابم 

ياکیرما  » تیعـضو زا  دارفا  نیا  .تسا  هتـشادن  ایند  فرط  نیا  رد  يا  هرمعتـسم  اـکیرما  هک  هدوب  نیا  مه  شتلع  دنتـشاد ؛ يدـعاسم 
 ِ یگدـنز رد  هک  يدازآ  نآ  دـندید و  یم  ار  اکیرما »  » ِدوخ اهنت  دـندرک ، یم  اکیرما  هب  مه  یترفاسم  رگا  دنتـشادن و  يربخ  یبونج »

کی يارب  اکیرما  .تسه  اجنآ  یعامتجا 
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رفظم  » نوچ يا  هدش  هتخانـش  سوساج  لوا  مینک ؛ يدنب  هقبط  لکـش  نیا  هب  دـیاب  ار  دارفا  نیا  ام  .تشاد  يا  هتـسارآ  رهاظ  یجراخ 
یم ار  يدـنب  هقبط  نیا  ام  تیآ .» رتکد   » لثم دنـسانش ، یمن  ار  اکیرما  هک  ییاـقب » رفظم   » نادـیرم مود  هجرد  رد  وا ، لاـثما  و  ییاـقب »

مناد و یم  تسرپ  نطو  ناسنا  کی  ار  حلاص » رایهللا   » نم لاثم  يارب  .میـشاب  هتـشاد  دارفا  نیا  زا  مادکره  تیـصخش  بسانتم  تسیاب 
ار وا  رگید  ياهردارب  اما  .مرادـن  لوبق  دـشاب ، هدرک  تیلاعف  ناریا  ررـض  هب  هدوب و  اکیرما  لـماع  وا  هک  ار  عوضوم  نیا  هجو  چـیه  هب 

ترافـس رد  هک  مناد  یم  اهنت  مسانـش و  یمن  مرادن و  ربخ  دنتـسین ، هسیاقم  لباق  وا  اب  ًالـصا  هک  شرگید  ردارب  و  حلاص » رتکد   » لثم
مینک و یفاصنا  یب  دیابن  مینک ؛ میـسرت  ار  يدنب  هقبط  نیا  دارفا  نیا  کیاکی  تخانـش  اب  دـیاب  ام  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدرک  یم  راک 

.ملئاق توافت  تیآ » رتکد   » و ییاقب » رفظم   » نیب نم  .دـنوش  یـسررب  ناشدوخ  ياج  رد  مادـک  ره  دـیاب  .دـشاب  طیرفت  طارفا و  دـیابن 
زا مادک  ره  هب  رهم »  » کی دیابن  درک ؛ هاگن  ینیعم  رشق  رد  تسیاب  یم  اهنیا  زا  کیره  هب  .دندوب  مه  رخاوا  نیمه  ات  يرگید  صاخشا 

.مینزب اهنیا 

نوچ يدارفا  دروم  رد  اهدنـس  نیا  .تسا  طوبرم  ياهلاس 1323-24  هب  اهدنس  نیلوا  یسوساج ، هنال  زا  هدمآ  تسدب  دانـسا  رد  س :
اهییاکیرما اب  لهچ ، ههد  رد  دارفا  نیا  طابترا  .تساهنیا  لاثما  و  رهورف »  » لثم یـس  ياـهلاس  هتـسجرب  ياـه  هرهچ  و  راـیتخب » روپاـش  »

دمآ یم  یتقو  اکیرما  ریفـس  دیوگ  یم  اه » يدـیماان  اهدـیما و   » رد یباجنـس »  » ًالثم دراد ، لکـش  ود  طابترا  نیا  .تسا  هتـشاد  دوجو 
مه هورگ  کی  .تشذـگ  یم  دادرم  ياتدوک 28  زا  لاس  هدزیـس  هدزاود  هک  یلاح  رد  درب ، یم  لـگ  هتـسد  شیارب  يدازآ » تضهن  »

.ندرک حرطم  ار  تکلمم  تیعضو  ندرک و  تبحص  هب  دنتسشن  یم  یباجنس ،»  » ای و  یقیدص » رتکد   » لثم

رتکد  » ای و  ناگرزاب » سدنهم   » ياقآ يدازآ ،» تضهن   » لاثم يارب  .میوش  لئاق  توافت  هلأسم  نیمه  هرابرد  ًاددـجم  تسیاب  یم  ام  ج :
دنمشزرا و فیرـش ، رایـسب  ییاهناسنا  اهنیا  .متـسه  لئاق  يا  هداعلا  قوف  شزرا  دارفا  نیا  يارب  نم  دیریگب ، رظنرد  ار  یباحـس » هللادی 

هاگدید اب  یلک  هب  هک  دننک  یم  هاگن  لئاسم  هب  یهاگدید  اب  دارفا  نیا  .دـندوب  كاپ  رایـسب  یتیـصخش  ظاحل  زا  .دـندوب  تسرپ  نطو 
رت نییاپ  دراد و  توافت  اهنآ  اب  ندرگورـس  کی  هک  يدزی » رتکد   » لثم تسا ؛ توافتم  تسا  رت  نییاپ  اـهنآ  زا  هجرد  کـی  هک  يدرف 
اب رایـسب  تسیاب  یم  خـیرات  .میـسیونب  ار  یعقاو  خـیرات  میناوتب  ات  مینک  يدـنب  هقبط  هناخباتک  کـی  نوچمه  دـیاب  ار  دارفا  نیا  .تسا 
یم ادیپ  شزرا  خیرات  نیا  هک  تسا  تقونآ  .دشاب  فاصنااب  زین  نافلاخم  نیرتدیدش  هب  تبسن  یتح  دیاب  خیرات  .دوش  ریرحت  فاصنا 

هک دریذپب  مه  شزومآ و  مه  دریگب و  تربع  مه  دناوت  یم  هدنناوخ  دنک و 
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دروخرب تسا ؛ مهم  نیا  میـشاب ، هتـشاد  يدروخرب  نینچ  هک  میریگب  دای  دـیاب  .تسا  حیحـص  دروخرب  نیا  تسا ؛ تسرد  خـیرات  نیا 
.نمشد هب  تبسن  یتح  هنافصنم 

وا و نما  هریزج  حالطصا  هب  ای  اکیرما  هاگیاپ  یمالسا  بالقنا  اب  ام  لاحره  هب  تسا ؟ هدوب  هچ  اکیرما  اب  ام  هزرابم  ياهدرواتـسد  س :
هدـش و ریگرد  تردـقربا  کـی  اـب  ناریا  نوـچ  يروـشک  لاـس  تسیب  نیا  یط  رد  مه  دـعب  .میدرب  نیب  زا  هقطنم  رد  ار  وا  یمرادـناژ 

.تسا هدرک  بسک  ناهج  حطس  رد  ار  اهدرواتسد  يرس  کی  دوخ و  نورد  رد  زین  ییاهدرواتسد 

هکلب ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرما  هک  یتایانج  مامت  اب  .تساکیرما  مسیلایرپما  تیعقاو  تخانش  ام ، درواتسد  نیرت  مهم  نم  هدیقع  هب  ج :
روط نیمه  ار  اکیرما  ناهج ، رگید  قطانم  زا  يرایـسب  رد  ام ، روشک  هار  زا  هژیوب  ام ، روشک  رد  هزورما  دـهد  یم  ماجنا  ایند  ماـمت  رد 

نم مینک ؟ لقتنم  تسا ، هدش  گرزب  بالقنا  زا  دعب  هک  ناوج  لسن  هب  ار  تخانش  نیا  میا  هتـسناوت  ام  ایآ  اما  .دنا  هتخانـش  تسه  هک 
ادیپ ار  تخانش  نیا  بالقنا  زا  دعب  مه  يدایز  هدع  میا و  هدروآ  تسد  هب  اکیرما  تیهام  زا  امش  نم و  هک  یتخانش  نیمه  .مناد  یمن 
یمن مرادن  لسن  نیا  اب  سامت  نوچ  نم  دنک ؟ لقتنم  مه  يدـعب  لسن  هب  ار  تخانـش  نیا  هتـسناوت  یمالـسا  يروهمج  ایآ  دـنا ، هدرک 

ار تایـصوصخ  نیا  ام  ایآ  .رگ  هئطوت  ًامئاد  و  راکبارخ ، اهتلم ، قوقح  هب  تبـسن  محر  یب  زواجتم ، روشک  کی  تخانـش  ینعی  مناد ؛
لقتنم بالقنا  زا  دـعب  لسن  هب  میا  هتـسناوت  میتخانـش ، یـسوساج  هنال  فرـصت  زا  هلـصاح  ياهیرگاشفا  اـب  بـالقنا  زا  دـعب  هژیوب  هک 

اب دوبن و  قارع  اب  اهنت  گنج  نیا  .دوب  نیا  مه  تیعقاو  دنگنج ، یم  اکیرما  هیلع  هک  دنتـسناد  یم  گنج  نارود  رد  ام  ناناوج  مینک ؟
؟ تسا هدش  لقتنم  دیدج  لسن  هب  ساسحا  نیا  ایآ  .دنتفگ  یم  لد  هت  زا  داقتعا و  اب  ار  اکیرما  رب  گرم  .دوب  مه  اکیرما 

یـس زا  شیب  .تسا  ناوج  هعماج ، تیرثکا  نوچ  تسا ، ناـناوج  هب  قلعتم  ناریا  رد  یگدـنز  .دراد  يداـیز  رایـسب  تیمها  هلأـسم  نیا 
هلأسم نیا  دیاب  .میروآ  تسدب  یعقاو  تخانش  میراد  نآلا  هک  یتیعـضو  زا  تسیاب  یم  نیاربانب  دنتـسه ، بالقنا  زا  دعب  دلوتم  نویلیم 

هئارا ار  ناشرظن  ات  درک  تبحص  اهنآ  اب  فرط  یب  درف  کی  ناونع  هب  دیاب  .دوش  یسررب  دنتـسه ، ام  ناگدیزگرب  هک  نایوجـشناد  رد 
نیا هک  تسین  راشف  هار  نیا ، هار  .میبایب  ار  شهار  دـیاب  میا ، هدرکن  ار  راک  نیا  ام  رگا  .دراد  يدایز  هداـعلا  قوف  تیمها  نیا  دـننک و 
طرش نیرت  مهم  نیا  دنک ؛ یم  كرد  دوش و  یم  دنمقالع  ناوج  هک  تسا  رکف  نتـشاذگ  دازآ  هار  زا  اهنت  .دراد  یفنم  ریثأت  تامادقا 

ار اکیرما  تیهام  تسناوت  هک  یلسن  یهاگآ  تسا ، نیا  لوا  درواتسد  نیاربانب  .تسا  ناوج  لسن  تیبرت  يارب 
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.دسانشب

تایرـشن راشتنا  اـب  ار  تخانـش  ناریا  یمالـسا  يروهمج  .میدرک  لـقتنم  رگید  ياـهاج  هب  ار  یهاـگآ  نیا  هک  تسنیا  مود  درواتـسد 
نانبل و هک  یتاطابترا  هجیتن  رد  مینک  ضرف  .تسا  هدرک  لقتنم  مه  رگید  ياهقلخ  نایم  رد  رگید و  ياـهروشک  رد  عیزوت  فلتخم و 

طیحم زا  جراخ  رد  ریثأت  رگید  ترابع  هب  .تسام  درواتسد  مه  نیا  تسا ؛ هدرک  رییغت  یلک  هب  ناشتخانش  دنا  هتشاد  ناریا  اب  نیطـسلف 
.تسا قطانم  ریاس  رد  اکیرما  زواجتم  تسایس  تیهام  تخانش  شرتسگ  موهفم  هب  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج 

؟ تسا هتشاذگ  يریثأت  هچ  یسایس  مولع  گنهرف و  تایبدا ، رب  اهدرواتسد  نیا  س :

يارب .دنـسیونب  لد  هت  زا  دنناوت  یمن  ناریا  رد  ام  ناگدنـسیون  .دراد  تیدودحم  یلیخ  اجنیا  رد  ام  تایبدا  هنافـسأتم  مدـقتعم  نم  ج :
 ِ یگدنز ام و  نارود    ِ یگدـنز هب  طوبرم  هک  دـسیون  یم  ار  یبلاطم  دور و  یم  روشک  ياهاتـسور  هب  هک  يدابآ » تلود   » ياقآ هنومن 

يا هدنسیون  زونه  ام  هک  متفگ  ار  نیا  اهراب  نم  .تسا  هتـشادن  دوجو  نتـشون    ِ يدازآ لاح  هب  ات  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ .تسین  ام  زورما 
همه نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـش  روطچ  .میرادـن  ار  يدرف  نینچ  ناـمدوخ ، ناوج  لـسن  رد  اـم  .میرادـن  دـمحا » لآ  لـالج   » لـثم

لمحتم اکیرما  اب  هزرابم  هار  رد  ناریا  مدرم  هک  یتخـس  همه  نیا  هدش و  هدـید  گنج  لاس  تشه  لوط  رد  لقادـح  هک  ییاه  هسامح 
.دنوش یم  تفای  نآ  رد  نادنمرنه  ناگدنسیون و  هک  تساهنامز  اهناکم و  نیمه  رد  .تسا  هدشن  ادیپ  يا  هتسجرب  هدنـسیون  دنا ، هدش 

رد یلوحت  هچ  هسنارف » ریبک  بالقنا   » زا سپ  دـینیبب  .دـنا  هدـش  ادـیپ  ناـهج  مهم  ناگدنـسیون  نادـنمرنه و  ییاـه  تیعقوم  نینچ  رد 
هدرک و لـمع  ناـیرج  نیا  لـباقم  رد  يزمرت    ِ ناـس هب  هـک  هدوـب  ناریا  رد  ییاهتیدودـحم  هـچ  .تـسا  هداد  خر  روـشک  نـیا  تاـیبدا 

.تسا هدوب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تسایس  هدننکزمرت ، لماع  نیا  .دنوش  افوکش  ام  ناگدنسیون  تسا  هتشاذگن 

هک تفگ  یم  وا  میتـشاد  دـمحا » لآ  سمـش   » ياـقآ اـب  هک  یهاـتوک  يوـگو  تفگ  رد  .دراد  دوـجو  رظن  ود  صوـصخ  نیا  رد  س :
عوـن چـیه  تسار  شیارگ  اـب  هچ  پچ و  شیارگ  اـب  هچ  اـم ، لـبق  لـسن  هک  یلاـح  رد  .دـسیون  یم  گـنج  لـسن  ار  گـنج  تاـیبدا 

، ناشیا ریبعت  هب  هن ، تشاد  روضح  ههبج  رد  هن  تشادـن ؛ شا  یتدـیقع  ياه  هبنج  یلم و  ياه  هسامح  گـنج و  نیا  اـب  يدـنواشیوخ 
نورب نورد و  رد  هک  نیا  ًافاضم  .تشاد  نآ  هب  يداقتعا  هن  هدید و  ار  طیحم  اه و  هنحص  نآ  هن  .دوب  هدیـسر  شماشم  هب  توراب  يوب 
لـسن يدابآ » تلود  دومحم   » .دوبن رادروخرب  ییالاب  دـشر  زا  هشیمه  تایبدا  ام  روشک  رد  هک  نیا  مود  بلطم  .تشاد  یـضراعت  زین 

موس
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.دنـشاب وا  لاثما  و  دـمحا » لآ  لالج   » مود لسن  و  دنـشاب ، لوا  لسن  تیادـه » قداص   » و هدازلامج »  » نوچ يدارفا  رگا  .تسا  تایبدا 
.تسا لوا  لسن  بالقنا ، لسن  بالقنا ، تایبدا  رد  .تسا  هتـشون  مه  گرزب  نامر  دـنچ  هک  تسا  يدابآ » تلود  دومحم   » موس لـسن 

مه شخب  کی  هتبلا  .گنج  تارطاخ  شخب  کی  تسا و  گنج  تیاور  شخب  کی  .تسا  قشم » هایـس   » هک هدـش  هتـشون  ییاـهزیچ 
گنج یـسیون » نامر   » تکرح کی  نونکا  .تسا  هدش  رـشتنم  اهنآ  زا  يدنا  دـصتفه و  دودـح  هک  تسا  یتاعوبطم  دنتـسم  شرازگ 

« مناخ بالگ   » باـتک هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دراد  هاـجنپ  ياـهلاس  رد  يداـبآ » تلود   » راـک هب  يرایـسب  تهباـشم  هک  هدـش  عورش 
رد هـک  ینارتـخد  .دـندیگنج  یم  ناتـسدرک  رد  هـک  تـسا  ییاـه  هـچب  یگدـنز    ِ تیعـضو زا  یمیـسرت  باـتک  نـیا  .تـشاد  هراـشا 

یبلاـطم هک  مه  رذـگهر »  » و تسارف »  » ياـقآ .داد  هدزاود »  » هرمن اـه  هتـشون  نیا  هب  ناوتب  دـیاش  .دـندرک  یم  يراتـسرپ  اهناتـسرامیب 
« یناریا رصان   » ياقآ زا  مه  نامر  ود  دنا ، هتشون  ار  گنج  دندوب و  ههبج  رد  هک  یلـسن  دنور ؛ یم  رامـش  هب  بالقنا  ِدوخ  لسن  دنراد ،
هب ار  يرگید  ناونع  تسا و  لگنج » زار   » اهنامر نیا  زا  یکی  .تسا  يدابآ » تلود   » و دمحا » لآ  سمـش   » لسن زا  وا  .تسا  هدـمآرد 

یلعدـمحم  » ياقآ .تسا  نییاپ  رایـسب  ام  هعماج  رد  تایبدا »  » هنیمز .تسا  ریگرد  ام  هعماـج  رد  تاـیبدا  بیترت  نیا  هب  .مرادـن  رطاـخ 
و ناـمرک » مدرم  تازراـبم   » هب طوبرم  يرگید  تسا ، هاـش »  » هب طوبرم  یکی  هک  هتـشون  یخیراـت  ناـمر  راـهچ  هراـب  نیا  رد  یمولع »
رد هچنآ  دشاب و  شیدنا  دازآ  دیاب  هدنسیون  تایبدا ، رد  .تسا  ناونع  هدزاود  دودح  رد  اهنیا  عمج  هک  دراد  مان  ناتـسرذآ »  » يرگید
هچ تایبدا ،» رنه و   » رب نآ  رثا  مینک ، لقتنم  ناوج  لسن  هب  ار  يزورما    ِ یهاـگآ میناوتن  اـم  رگا  .درواـیب  ملق  هب  دـشوج ، یم  شنورد 

یگداتفا بقع  يرادـقم  زونه  اه  هنیمز  نیا  رد  .دوش  یم  نایامن  هریغ  ناتـساد و  همانـشیامن و  امنیـس و  رتأت و  هچ  و  همانملیف » ملیف و  »
جنپ راهچ  حیـصف » لیعامـسا   » هنومن يارب  تسین ، دایز  ردـقنآ  یلو  منک  یمن  در  مه  ار  روسناس  ریثأت  .دروخ  یم  مشچ  هب  فعاـضم 

ار هعومجم  نیا  زا  دلج  راهچ  تخانش ، یم  یبوخب  ار  ناتسزوخ  نوچ  .دریگ  یم  رارق  تسار  هاگیاج  رد  رتشیب  هک  هتشون  نامر  دلج 
لسن رد  يراذگ  هیامرس  دیاب  .درادن  ینانچنآ  ياوتحم  دنک ، یم  هعلاطم  ناسنا  هک  یماگنه  اما  .تسا  هتـشون  ناتـسزوخ  اب  هطبار  رد 

«، ینهارب اـضر   » ناـش نیرت  يوق  لاـثم  يارب  .دنتـسه  کـی  هدر  رد  رفن  تسیب  دودـح  اـم ، نـالا    ِ ناـسیون ناـمر  .دریگ  ماـجنا  ناوج 
مدرم نتم  رد  ناشمادک  چیه  دنراد ، يدـنبزرم  هک  یلیالد  هب  هک  دنتـسه  هریغ  و  نت » لهچ  نیـسحریما   » ای و  يدابآ » تلود  دومحم  »

، دنتسین هدوبن و 
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.دنراد هلصاف  مدرم  اب  بالقنا  اب  ینمشد  یعون  لیلد  هب  بالقنا  زا  دعب  یتسیسکرام و  رکفت  تابوسر  لیلد  هب  بالقنا  زا  لبق  هک  ارچ 

تسرد دیآ ، یم  شیپ  لاؤس  نیا  دنک  یم  بلج  ارم  هجوت  هک  يزیچ  نیلوا  .مسیونب  گنج  دروم  رد  مهاوخ  یم  نم  مینک  ضرف  ج :
؟ میداد همادا  لاس  شـش  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ار  نآ  هک  دوب  تسرد  نیا  ایآ  یلو  هدوب ، يرایـسب  ياه  هسامح  گنج  رد  هک  تسا 

.دنک یم  هجوت  عوضوم  نیا  هب  رکفتم  هدنسیون  کی 

زا ایآ  دـنا ؟ هتـشون  ام  ناگدنـسیون  ار  رهـشمرخ  حـتف  ات  گنج  عورـش  عطقم  اـیآ  یلو  موش ، عوضوم  نیا  دراو  مهاوخ  یمن  نم  س :
دیاب نیاربانب  تسا ؟ هدـش  ریرحت  يزیچ  دـندیرفآ ، اهرهـش  رد  ام  مدرم  هک  يا  هسامح  همه  نآ  یهاشمتـس و  میژر  اب  هزراـبم  نارود 

.دراد یگتسب  یفلتخم  لماوع  هب  تسا و  نیا  زا  رتراد  هشیر  رادقم  کی  عوضوم  تفگ 

یمن دریگ و  یم  شزمرت  هلحرم  نیا  رد  دراد ، ار  عیاـقو  فرط  نیا  نتـشون  دادعتـسا  هک  يدرف  .دراد  دوجو  یفلتخم  لـماوع  هلب ؛ ج :
بلاطم همادا  هک  دیتسه  عقوتم  رکفتم  هدنـسیون  کی  زا  امـش  .دنک  یم  ریگ  دنک و  یم  زمرت  .دسیونب  ار  لئاسم  نیا  یفرط  کی  دناوت 

.دنک یم  ریگ  اجنیا  رد  وا  اما  دسیونب ، مه  ار 

ریثأت ناهج  طاقن  ریاس  رد  هدـش و  جراخ  مه  ناریا  دودـح  زا  اهدرواتـسد  نیا  هک  تفگ  دـیاب  اهدرواتـسد  هرابرد  تبحـص  همادا  رد 
هدرک ادـیپ  يرتشیب  داعبا  اجنآ  رد  اکیرما  هیلع  هزرابم  .مینیب  یم  مه  یبرع  ياهروشک  رد  یتح  ار  شیاـه  هنومن  .تسا  هتـشاد  یمهم 

زا ام  هک  تسا  یتخانـش  لاقتنا  هجیتن  نیا  تسین و  یمالـسا  بالقنا  زا  لـبق  اـب  ساـیق  لـباق  ناـنبل »  » و هرهاـق »  » رد هنومن  روطب  .تسا 
.تسا هتشاد  ار  شدوخ  ریثأت  میدرک و  هئارا  اکیرما  تیهام 

.دییامرفب دیراد ، یتاعوضوم  ناتدوخ  رگا  ناریا ، رد  اکیرما  روضح  هلأسم  دروم  رد  س :

يارب یـسایس و  تلاخد  نودب  ادـتبا  زا  .تسا  هدوب  هاتوک  هداعلا  قوف  شتیلاعف  هقباس  هک  میوگب  دـیاب  ناریا ، رد  اکیرما  دروم  رد  ج :
.داتسرف روشک  هب  ار  یناسک  دش و  ناریا  دراو  تاعالطا  تفایرد  ییاسانش و 

.تشاد دوجو  يرگید  تسایـس  تلوزور »  » نارود رد  هتبلا  .تشاد  همادا  دش  دنمقالع  ناریا  هب  اکیرما  هک  تسیب ، ههد  رد  هلأسم  نیا 
نوریب یگدنام  بقع  تیعـضو  زا  ار  ناریا » ، » تبثم   ِ يراذگ هیامرـس  کی  ماجنا  اب  دنتـساوخ  یم  هک  هدـمآ  تلوزور » تارطاخ   » رد

.دشن ماجنا  وا  يوزرآ  درم و  هتبلا  هک  دنروایب ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


465 ص :

؟ داد یمن  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  اکیرما  مسیلایرپما  تیهام  هکنیا  ای  درک و  یم  ار  راک  نیا  دنام ، یم  هدنز  رگا  امش  رظن  هب  س :

يو هک  (، 1) دیوگ یم  تلوزور »  » لوق زا  هتـشون ، ییاکیرما  هدنـسیون  کی  هک  گرزب » تنایخ   » باتک رد  هک  متفگ  مه  ًالبق  نم  ج :
همه نیا  لماع  ایند  رد  مسیـشاف  روهظ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب  دـقتعم  تلوزور  .تسا  ومن  لاح  رد  مسیـشاف »  » اکیرما رد  دوب  دـقتعم 
نیا لاؤس  .میـشاب  هتـشاد  مسیـشاف »  » نامدوخ لخاد  رد  هک  تسا  كاندرد  میدرک ، بوکرـس  ار  نآ  دوخ ، ام  تسا و  یناسنا  تافلت 
یمن ار  بلطم  نیا  درک ؟ یم  ذاختا  ار  یتسایس  هچ  دنام ، یم  تشاد  هک  يذوفن  هتسجرب و  تیصخش  نآ  اب  تلوزور »  » رگا هک  تسا 

.دوب تبثم  هداعلا  قوف  تلوزور »  » دروم رد  ناشرظن  اهیوروش  میوگ  یم  طقف  نم  .داد  حیضوت  نامگ  سدح و  ساسارب  دوش 

تیهام .تسا  تلوزور »  » هرابرد نیلاتسا »  » هتفگ نیا  .دوب  اکیرما    ِ یعقاو تارکومد  نیرخآ  نیرتگرزب و  وا  هک  دنیوگ  یم  اهیوروش 
تـسایس تموکح ، رد  لاـس  هدراـهچ  دودـح  .دوب  هتـشذگ  وا  لاـس  نس و  زا  هک  ارچ  دوش ، ضوـع  تسناوـت  یمن  رگید  تلوزور » »
.دتـسیاب يرلتیه  مسیـشاف  لباقم  رد  روشک  نیا  هک  دوب  لاحم  دوبن ، تردق  سأر  رد  تلوزور » ، » اکیرما رد  رگا  .تشاد  یتبثم  ًالماک 

باتک .تسا  هدرک  تفایرد  ار  رلتیه  ساملا »  » ناشن نیرتگرزب  دروف »  » .دـندرک یم  تیوقت  ار  مسیـشاف »  » اکیرما يراد  هیامرـس  ماـمت 
 ِ يداصتقا نارحب  تلوزور »  » ندـمآ راک  يور  نامز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  رگنـشور  رایـسب  هراب  نیا  رد  گرزب » تنایخ  »

یناـبیتشپ وا  زا  اـکیرما  مدرم  دـمآ و  راـک  يور  یقرتم  هماـنرب  کـی  اـب  وا  .دوب  هتفرگ  ربرد  مه  ار  اـکیرما  هک  هتـشاد  دوجو  یناـهج 
.دوب هدرک  يرپس  تسایس  رد  ار  دوخ  رمع  نوچ  دش ، یمن  ضوع  دنام ، یم  هدنز  یتدم  مه  گنج  زا  دعب  رگا  نم  رظن  هب  .دندرک 

اما دـنک ، هدافتـسا  رگید  ياهاج  رد  حلـص  يارب  یمتا  تردـق  زا  دوب  نکمم  .دوب  فلاخم  راتـشک  تسایـس  اب  تلوزور »  » نم رظن  هب 
.دمآ یم  رب  نمورت »  » نوچ یتسیشاف  زا  دش  ماجنا  هک  ییاهراک  .دهدن  تافلت  هک  درک  یم  هدافتسا  ییاج 

اب اـپورا »  » .تسا اـپورا »  » هراـبرد زورما  ثحب  دـیداد ، حیـضوت  يرادـقم  لـبق  هسلج  رد  امـش  هک  یـسانشاکیرما  ثحب  همادا  رد  س :
هب هنایمرواخ  اقیرفآ و  ایـسآ ، هراق  رد  نآ    ِ يرامعتـسا قباوس  هتـشاد و  يرامعتـسا  تیهام  کی  اپورا  .دراد  ییاـه  تواـفت  اـکیرما » »

تلذ و ثعاب  رگید  يوس  زا  اما  دوب ، رادروخرب  یلیخ  ندـمت  تایبدا و  گنهرف ، زا  دوخ  لخاد  رد  هچرگا  .دـسر  یم  لاـس  تسیود 
نرق 17 و ود  رد  .تسا  هدش  ایسآ »  » و اقیرفآ »  » یگداتفا بقع 
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یتیلک رگا  منک  یم  رکف  .دـنتفرگ  یم  تقبـس  مه  زا  رتشیب ، رامعتـسا  يارب  سیلگنا »  » و هسنارف » ، » ییاـپورا ياـهروشک  ناـیم  رد   18
نآ تسا و  تبثم  لوحت  شخب  کی  .تسا  بلاج  دوش  حرطم  اـپورا    ِ یگنهرف يرکف و  لوحت  سناـسنر و  نارود  اـقیرفآ و  هراـبرد 
هک تسا  يرگیشحو  زواجت و  يرامعتسا ، شخب  مه  رگید  شخب  .دوش  یم  زاغآ  نرق 14 و 15  زا  هک  تسا  یملع  یگنهرف و  دشر 

.تسا طوبرم  نرق 18 و 19  هب 

نوچ تسا ، نآ  ياه  هیاپ  اپورا و  ندـمت  تخانـش  کی  مینک : میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  اپورا »  » دروم رد  ثحب  منک  یم  رکف  نم  ج :
« اپورا  » هرابرد موس  رگتراغ و  رگرامعتسا و  ياپورا  هرابرد  مود  .تسا  یـشزرااب  عوضوم  ناهج  رد  شتارییغت  دنیآرف  اپورا و  ندمت 

«. ناریا  » و

خیراوت رد  هک  ییاجنآ  ات  .تسا  هتـشاد  یقرتم  هداعلا  قوف  یندـمت  ناتـساب ،» نانوی   » .تسا ناتـساب  نانوی  ییاپورا  ندـمت  هیاـپ  نیلوا 
هتشاد ار  یقیسوم  يزاسانب و  يزاس و  همسجم  ات  هتفرگ  رعش  زا  رنه ، یلاع  ياه  هنومن  دالیم  زا  لبق  نرق  تفه  زا  مینک ، یم  یـسررب 

هک دیـسر  یئاج  نیرت  یلاع  هب  زین  هفـسلف  رد  .تسا  هدیـسرن  دـح  نآ  هب  مه  رـضاح  لاح  رد  یتح  هک  دیـسر  ییاج  نیرت  یلاع  هب  و 
.تسا هدیسرن  دح  نآ  هب  مه  رضاح  لاح  رد  یتح 

يارب .دندوب  هزرابم  رد  مه  اب  مه  بلغا  هدـش و  یم  لیکـشت  یفلتخم  ياهتمـسق  زا  هک  دوب  يراد  هدرب  ماظن  شا  يداصتقا  میژر  هتبلا 
« هسیدا  » و دایلیا »  » .دوش یمن  تفاـی  یـسودرف »  » زا ریغ  نآ  يارب  يریظن  اـیند  رد  هک  دـنا  هتـشاد  رموه »  » نوچ ییارـس  هساـمح  هنومن 
، دالیم زا  لبق  نرق  تفه  دودح  رد  تشاد و  مان  وخاس »  » هک ییابیز  رایسب  هرعاش  ای  .تسا و  رموه »  » هب قلعتم  یسیفن » دیعـس   » همجرت
هک سکلوفوس ،»  » ای تساجنآ ؛ رد  رتأت  لوغ  هک  رتأت ، رد  ًالثم  ای  .تسا و  هدورـس  یگدنز  رنه و  قشع ، هرابرد  ییابیز  رایـسب  راعـشا 

ياـهیدژارت قوفاـم  هک  دراد  يدژارت  تـفه  شـش ، دودـح  رد  هریغ  و  لیـشآ »  » و اندـم »  » و نـله »  » .تساـیند يدژارت  دـح  نیرتـالاب 
هک نم  .تسا  لپرکا »  » هپت رد  نتآ »  » رد شراکهاش  هک  نانوی  يرامعم  ای  .دوش  یم  بوسحم  وا  درگاش  ریپسکش  تسا و  ریپسکـش » »

تسین و یندرکرواب  منک  یم  لیلحت  هیزجت و  هک  نالا  هدـش و  هتخاس  اهنامتخاس  نیا  یتقد  هچ  اب  هک  منیب  یم  متـسه ، راـمعم  مدوخ 
نانوی رد  اما  دش ، ادیپ  يریاظن  ایلاتیا »  » رد اهدعب  .تسا  هدوب  ریظن  یب  هک  تفگ  دیاب  مه  نانوی  يزاس  همـسجم  دروم  رد  .درادن  ریظن 

.تسا هدش  عطق  شتسد  کی  هتبلا  هک  دراد  رارق  روول »  » هزوم لوا  نلاس  رد  هک  ولیم » سونو   » لاثم يارب  .تسا  هدوب  ریظن  یب 

و نوفنزگ » «، » طارقس  » نوچمه یگرزب  ياهفوسلیف  .میزادرپب  نانوی  هفسلف  هب  نونکا 
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کیزیف ای  و  سدیلقا » هسدـنه  ، » مولع لاثم  روطب  .دریگ  یم  تأشن  نآ  زا  برغ  هفـسلف  تسایـس و  مامت  هک  وطـسرا »  » ای و  نوطالفا » »
ندـمت هیاپ  نیمود  .تسا  هدرک  حرطم  راب  نیلوا  ار  متا  هیرظن  هک  روکیپا »  » نوچمه یگرزب  دنمـشناد  فوسلیف و  اـی  و  سدیمـشرا » »

دایز تسا ، هتـشاد  دوجو  نانوی  رد  هفـسلف  مولع و  هب  تبـسن  هک  یمهم  تاشیارگ  نآ  رد  هتبلا  تسا ، هدوب  مور  يروطارپما  ییاپورا ،
، گرزب رایـسب  ياهرتأت  تاناویح ، اب  هزراـبم  يارب  گرزب  ییاـهانب  نتخاـس  و  يزاسرهـش »  » نوچ يرگید  ياـه  هنیمز  رد  یلو  دوبن ؛
« بآ لاقتنا   » و يزاس » هداج   » .دنتشاد دشر  دنوش ، یم  بوسحم  یمیظع    ِ یخیرات ياهانب  شمادک  ره  هک  گرزب  رایـسب  ياه  مامح 

مه زونه  هک  تسا  هسنارف »  » رد نآ  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  یکی  هک  دـندناسر ، یم  اجنآ  هب  رود  طاقن  زا  ار  بآ  هک  ییاهلپ  نتخاس  و 
تـسناوت يروطارپما  .تسا  هدوب  ورـشیپ  رایـسب  مور  ندـمت  ینامتخاس ، راثآ  اهانب و  نتخاس  رد  ینعی  اـه  هنیمز  نیا  رد  .تسا  لـماک 

راثآ زونه  ام  .دوب  يا  هتـسجرب  نابتاک  ناگدنـسیون و  ياراد  يروطارپما  .دربب  اج  همه  هب  ار  دوخ  گنهرف  دـنک و  حـتف  ار  اپورا  هیلک 
يارب اهتـسیروت  هک  هیکرت »  » و ندرا »  » و هیروس »  » رد لاثم  يارب  .مینک  یم  هدـهاشم  ناهج  طاقن  ریاـس  رد  ار  یمور  یناـنوی و  ندـمت 
دوجو مور  رد  هک  یبلاج  رایسب  عوضوم  .دش  میسقت  یقرش » مور   » و یبرغ » مور   » هب مور ، يروطارپما  ًادعب  هتبلا  .دنیآ  یم  اهنآ  ندید 

ار يددعتم  نایادـخ  اهیمور  .دوب  مور »  » رد شیارگ  نیا  شرتسگ  ناریا و  یتسرپارتیم ] « ] مسیئارتیم ، » تفای لماکت  اپورا  رد  تشاد و 
رثا رد  ناریا  یتسرپارتیم ِ»   » یلو دـندوب ، هداد  رییغت  ار  اهنآ  یماسا  طقف  هدرک و  ساـبتقا  ناـنوی »  » ندـمت ناـمه  زا  هک  دـندیتسرپ  یم 

، دراد دوجو  یقرـش  یبرغ و  مور  رد  ناشراثآ  مه  زونه  هک  يدـباعم  دـش و  مور »  » دراو نازابرـس  هلیـسو  هب  مور » ناریا و   » ياهگنج
هب تیحیسم  روهظ  زا  سپ  هزات  هک  ار  نایحیسم »  » ادتبا رد  هک  تسا  بلاج  رایـسب  .دراد  قلعت  ارتیم »  » هب تسا و  مسیئارتیم  زا  هتفرگرب 
هب درک  عورــش  تیحیــسم »  » یلو دـندرب ، یم  نـیب  زا  هدـنرد و  تاـناویح  يوـلج  دـنتخادنا  یم  دـنتفرگ و  یم  دـندوب ، هدـیورگ  نآ 

نامز نآ  رد  .تفریذـپ  ار  نآ  یمـسر  نید  کی  ناونع  هب  يدالیم  لاس 313  رد  نیتناتـسنک »  » هرخالاب نتفای و  شرتسگ  ندرکومن و 
دلوت اهنآ  دنتفر ، یم  دباعم  هب  دندیتسرپ و  یم  مدرم  ار  ارتیم »  » هک اجنآ  زا  دنتشادن و  حیـسم » یـسیع   » دلوت نییعت  يارب  ینیعم  خیرات 

« لیجنا  » نیلوا .تسا  ینامز  هچ  یـسیع  دلوت  زور  هک  دنک  یم  مالعا  یفورعم  پاپ  .دنداد  رارق  ارتیم »  » دـلوت نیع  ار  حیـسم » یـسیع  »
نَس همان   » و لیجنا »  » هخسن راهچ  زا  اهاسیلک  نیا ، زا  شیپ  .تسا  هدش  ریرحت  يدالیم  لاس 367  رد  دراد ، تقباطم  ینونک  نتم  اب  هک 

، تسا يدالیم  تسیود  هب  طوبرم  نآ  خیرات  هک  لپ »
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يرایسب مهدزون  نرق  رد  .دوب  هدش  حرط  ینانوی  نابز  هب  مه  اه » لیجنا   » نیا تشادن و  دوجو  يا  هتـشون  .دنتـشاد  یهافـش  یتاعالطا 
هدش داجیا  ياه  خیرات  تسا و  هتشادن  دوجو  ًالصا  حیسم  یـسیع  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناملآ ، رد  هژیوب  مان ، هب    ِ ناگدنهوژپ زا 

هب دایز ، لامتحا  هب  هدش ، یم  لقن  نامز  نآ  ات  هک  حیـسم  ياه  هتفگ  .دندوب  هدیرب  تیدوهی  زا  هک  تسا  نایدوهی  تالیخت  وا  هرابرد 
ياهطلغ اهیـسیونور ، هدس  دـنچ  یط  هک  تسا  ملـسم  .تسا  هدـمآرد  لیجنا »  » بلاق رد  ینانوی »  » نابز هب  ًادـعب  هدوب و  یمارآ »  » نابز

.تسا هتفای  هار  نآ  لصا  رد  يدایز  رایسب  تارییغت  دایز و 

مه نآ  رد  دش ، رـشتنم  يدالیم ، لاس 1417  رد  گربنتوگ »  » طسوت پاچ  هاگتـسد  عارتخا  زا  سپ  لیجنا  هدـش  پاـچ  هخـسن  نیلوا 
لسغ يارب  هدش  هتفگ  هک  روطنآ  تشادن و  يربمایپ  ياعدا  یناوج  رد  شدوخ و    ِ یگدنز يادتبا  رد  حیـسم  یـسیع  هک  هدش  هتـشون 

چیه یـسیع  زورداز  خیرات  يارب  .دیامن  یم  يربمایپ  ياعدا  اهدعب  .دوب  هتفر  يدوهی ، ناربمایپ  زا  یکی  سدـقم ،» ناژ   » دزن هب  دـیمعت 
دنتشاد و یم  یمارگ  ار  ارتیم »  » بشداز شتسرپ  همه  نوچ  دش ، يروطارپما  یمسر  نید  تیوسیع  هک  نیا  سپ  .درادن  دوجو  يزور 
 ِ يزوریپ روآ  ماـیپ  ارتـیم ،»  » دـننام هک  ار  حیـسم » یـسیع   » زورداز دـنتفرگ  میمـصت  یحیـسم  ناربـهر  دـندرک ، یم  يراد  هدـنز  بش 

نیا هب  هربیل - »  - » مور ياهپاپ  زا  یکی  هدس ، ود  یکی  زا  سپ  .دنمانب  ارتیم »  » زورداز نامه  دوب ، متـس  رب  داد  یکیرات و  رب  ییانـشور 
و یبالقنا ، هیلوا  هرود  کی  زا  سپ  تیحیسم »  » هتبلا .یبرغ  ندمت  مود  هیاپ  دوب و  تیحیسم  هرابرد  نیا  .داد  تیمـسر  يراذگ  خیرات 

.دش لیدبت  نویسازیگنا »  » هب ناهج ، هدننک  هفخ  عاجترا  نیرتدیدش  نیرتدب و  يارب  يا  هلیسو  هب  تافارخ ، هیلع  هزرابم 

راچد مور »  » هک ینارود  رد  .تسا  مالـسا »  » و ناریا »  » ندـمت زا  هیاپ  نیا  نم  رظن  هب  .میزادرپ  یم  ییاپورا  ندـمت  موس  هیاپ  هب  نونکا 
ضقن هب  ار  هلیلاگ »  » دنتخوس و یم  شتآ  رد  ونرب » ونادروج   » نوچ ینادنمـشناد  اپورا  رد  دوب و  هدـش  يدایز  رایـسب    ِ یگداتفا بقع 

لاثم يارب  .تشاد  دوجو  يا  هتفرـشیپ  یلاع و  رایـسب  ندمت  ناریا »  » رد دنتـشادن ، لوبق  ار  کینرپوک »  » دنتـشاد و یماو  دوخ  تایرظن 
دنمشناد یضایر  رد  .میتشاد  ار  یمزراوخ » ، » مولع هنیمز  رد  دنتسه و  یناهج  ياهتیصخش  هک  يزار »  » و انیس » نبا  «، » بط  » هتـشر رد 

اپورا هب  مک  مک  اه  تفرشیپ  نیا  .میتشاد  ار  ظفاح »  » و يدعس »  » ایند و یلاع  يارس  هسامح  یسودرف »  » رعش رد  و  مایخ » رمع   » گرزب
هنومن ناونع  هب  .دوب  اهییاپورا    ِ یکشزپ ياه  هدکشناد  یسرد  باتک  مهد ، نرق  ات  انیس » نبا  « » أفـشلا  » باتک لاثم  يارب  .درک  تیارس 

« یبرع  » نادنمشناد بیترت  نیا  هب  .دوب  یگرزب  رایسب  ملاع  هدنسیون و  مجنم ، نادیضایر ، هک  میا  هتـشاد  ار  ینوریب » ناحیروبا  ، » رگید
هک مه 
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نامز رد  متفگ  هک  روطنامه  .دـنا  هتـشاد  ریثأت  اپورا »  » هب ایناپـسا »  » هار زا  ندـمت  نیا  لاـقتنا  رد  دـشر » نبا   » لـثم دـنا  هدوب  اـجنیا  رد 
يرازگرب تیرومأم  دنک و  یم  یمسر  ار  نویـسازیگنا  یمنهج  هاگداد  پاپ  تسا ، یعاجترا  نارود  نیرت  یـشحو  هک  نویـسازیگنا » »

هیلع هزرابم  مان  هب  اهنآ  .دـنک  یم  راذـگاو  دـندوب  اـهنآ    ِ نیرتدـب اـه » تیئوزژ   » هک تیحیـسم  ياـه  هقرف  زا  نیعم  یهورگ  هب  ار  نآ 
ناطیـش و هچب  ناونع  هب  دـنتفرگ و  یم  دنتـشاد ، خرـس  زمرق و  يوم  هک  ار  ییاهنآ  یتح  .دـندادن  ماجنا  هک  یعیاجف  هچ  نارگوداـج ،

ماجنا نارود  نآ  رد  یعیاجف  هچ  هک  هدمآ  وگوه » روتکیو   » رثا يراپود » مادرتون   » فورعم باتک  رد  .دـندنازوس  یم  ناطیـش  دـلوتم 
هک ار  ونرب » ونادروج   » نوچ ینادنمـشناد  ناـملاع و  دـنام و  دـکار  اهتدـم  شناد  مولع و  هک  دوب  نیا  لاـمعا  نیا  هجیتـن  .تسا  هدـش 

ار دوخ  تناید  هکنیا  اب  تراکد »  » لاثم يارب  ای  .دندز  شتآ  دـنتفرگ و  تشاد ، يدایز  رایـسب  تاقیقحت  هدوب و  شیـشک  مه  شدوخ 
نارود اـت  هک  دوب  شناد  ملع و  هداـعلا  قوف  دوکر  نارود  نیا  .دـنک  رارف  هدرک و  كرت  ار  یگدـنز  لـحم  دـش  روـبجم  درک ، ظـفح 
رایسب ماگ  نیا  خیرات  .تسا  رنه  رد  شماگ  نیلوا  هک  يا  هیلوا  مایق  مایق ؛ نارود  زا  تسا  ترابع  سناسنر »  » .تشاد همادا  سناسنر » »

ای درک و  یم  یگدــنز  اـیلاتیا  رد  ات 1564  لاـس 1475  زا  هک  ژنآ » لـکیم   » لاـثم يارب  .تسا  اـپورا  موـلع  رد  ماـیق  خـیرات  زا  رتدوز 
ًابیرقت اهنیا ، همه  تسیز ، یم  هک 1452  یچنیواد » ودرانوئل   » ای درم و  یناوج  رد  درک و  یم  یگدنز  ات 1520  رد 1483  هک  لئافار » »

هدـنز یکی  دـنتخادرپ ، راک  ود  هب  اهنآ  .تسین  اـیند  رد  شا  هنومن  هک  دـندرک  قلخ  ار  يراـثآ  هدزناـش  هدزناـپ و  نرق  رخاوا  هرود  رد 
.نآ رد  حیسم  تیناحور  ندرک  دراو  تیحیـسم و  تیونعم  هب  اهنآ  نداد  قوس  رنه و  یـشاقن و  يزاس و  همـسجم  اب  نانوی  رنه  ندرک 

ینعی تسا ؛ دنوادخ  طسوت  مدآ  ترضح  تقلخ  شیادیپ و  یشاقن ، نیا  .دیشک  ژنآ » لکیم   » ار لپ » نَس   » ياسیلک فقـس  لاثم  يارب 
هاگتسد تسد  زا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تراکد ، زا  دعب  .رنه  رد  ییابیز »  » ندرک دراو  هب  دندرک  عورـش  اهنآ  .بهذم  اب  رنه  قیفلت 

رایسب ياهتفرشیپ  هتبلا  دنربب و  شیپ  ار  ناشتاقیقحت  همادا  دنناوتب  ات  دوب  يدازآ  هک  دنتفر  یم  ییاج  هب  دندرک و  یم  رارف  نویسازیگنا 
اب و  هلیلاگ »  » هیرظن کمک  اب  دروآ و  دوجو  هب  زور  نآ  ياـیند  رد  یمیظع  تارییغت  دوخ  تاـیرظن  حرط  اـب  نتوین »  » .دـندرک یمیظع 

.درک يرتشیب  ومن  شناد  ملع و  وا  زا  دـعب  .درک  یم  یگدـنز  ات 1797  لاس 1642  زا  وا  .درک  لماک  ار  دوخ  هیرظن  بیـس » ناتـساد  »
هب تخادرپ و  تعیبط  نیناوق  هب  طقف  دوخ  باتک  اب  دیـسر ، هک  سالپال »  » هب یلو  درک ، ظفح  ار  دوخ  تناید  بهذـم و  نتوین »  » هتبلا

هرود نیمود  رنه ، هرود  نیلوا  .دمآ  دوجوب  يا  هتسجرب    ِ یبدا هرود  کی  سناسنر ،»  » نارود رد  هتبلا  .تشادن  یهجوت  بهذم 
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لاس رد  هک  تسا  ریپسکش »  » اهنآ نیلوا  هک  دندرک  روهظ  يا  هتسجرب  ناگدنسیون  تایبدا .»  » هرود نیموس  شناد و  ملع و  ییافوکش 
ياهلاس نیب  تشون و  ار  توشیک » ند   » فورعم باتک  ایناپسا  رد  هک  تسا  ستناورس »  » اهنآ نیمود  .درک  یم  یگدنز   1616-1564

سفن دنتـسناوت  یم  اهنآ  هک  یحاون  رد  یلو  تسا ، نویـسازیگنا »  » نارود رد  صاخـشا  نیا  یگدـنز  .درک  یم  یگدـنز   15471616
اپرب یگرزب  بالقنا  یـسانش ، تسیز  رد  هک  دش  ادـیپ  نیوراد »  » نوچ يدنمـشناد  مهدزون  نرق  رد  ملع  تفرـشیپ  هجیتن  رد  دنـشکب ،

.دیسر رضاح  لاح  رد  نآ  هجرد  نیرت  یلاع  هب  جیردتب  هک  دنتسه  اپورا  ندمت  شخب  لماکت  لماوع  اهنیا  .درک 

هـسنارف رد  لاثم  يارب  .میزادرپب  يراد » هیامرـس  ماظن   » شیادیپ زاغآ و  ات  هتیلادوئف »  » ماظن نتفر  نیب  زا  هب  دیاب  تسایـس »  » یـسررب رد 
یتاررقم لاح  نیع  رد  اما  دنا ، هتشاد  ییاهیدازآ  اهرهش  رد  .دوب  اهلادوئف  کلمت  فرصت و  رد  هک  تشاد  دوجو  يدایز  رایسب  قطانم 

زا رهـش  رد  هک  دوـب  نیا  تلع  تخیرگ ؛ یم  رهـش  هب  دـش ، یم  دـنمتورث  اتـسور  رد  هک  يدرف  ره  .تسا  هدوـب  رارقرب  اـهنآ  نیب  مـه ،
راک هب  زاغآ  جیردتب  کچوک  یتعنـص » ياههاگراک   » رهـش رد  .دـشاب  ناما  رد  دوب  هد  رد  وا  یگدـنز  همه  کلام  هک  لادوئف  تراغ 

عارتخا یتعنـص  میظع  لوحت  نیلوا  دـبای و  یم  لماکت  جـیردتب  اههاگراک  نیا  .دـنداد  یم  ماجنا  یتسدراک »  » تروص هب  هک  دـندرک 
یتعنص بالقنا  نیا  .دوش  یم  زاغآ  یتعنص  بالقنا  هک  تساجنیا  .درک  لیدبت  یتعنص  راک  هب  ار  یتسد  راک  هک  تسا  راخب » نیشام  »
داتشه یلا  یس  دادعت  اب  هک  ییاههاگراک  دنتشاد و  ییاهییاراد  هک  يدارفا  نآ  ینعی  دروآ ، هارمه  هب  ار  يراد  هیامرس  داصتقا  دوخ  اب 
تالآ نیـشام  اب  هک  ییاه  هناخراک  هب  دنوش  یم  لیدبت  دندرک ، یم  راک  هسنارف  رد  یفاب  مشیربا  ای  یفاب و  هچراپ  دیلوت  يارب  رگراک 

بالقنا عورـش  تسا  نیا  .دـنوش  یم  لیدـبت  رگراک  تسیود  ای  دـص  اب  یتعنـص  يدـیلوت  ياهدـحاو  هب  جـیردتب  دـندرک و  یم  راک 
.یتعنص

یگنهرف و ناوـت  اریز  مینک ، حرطم  دـیاب  هنوـگچ  ار  یتاـعوبطم  یملع و  زکارم  یهاگـشناد و  تکرح  یتعنـص  بـالقنا  زا  لـبق  س :
.دوب یتعنص  ناوت  زا  رتشیب  نارود  نآ  رد  یسایس 

راهچ نیا  يور  رب  ار  اپورا »  » ندمت ام  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  بوسحم  یتعنص  بالقنا  هیاپ  هتـشاد و  دوجو  لبق  زا  اه  هنیمز  نیا  ج :
.مینک یم  حرطم  هیاپ 

« شکارم  » رد ایتوس »  » رهش ریخست  زا  اپورا  رد  رامعتسا  عورش  .میزادرپ  یم  رگرامعتـسا  ياپورا  تخانـش  ینعی  مود  شخب  هب  نونکا 
رد رد 1830  لوا  هرود  .تـسا  لاس 1936  رد  اـیلاتیا  شترا  تسد  هب  یپویتا »  » فرـصت نآ  رخآ  تسا و  رد 1415  اهیلاغترپ  طسوت 

هدایپ اب  اکیرما و 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 489 

http://www.ghaemiyeh.com


471 ص :

ات هتفرگ  کـیزکم »  » زا ینعی  یطـسو  ياـکیرما  رد  لاـغترپ »  » و ایناپـسا »  » .دـبای یم  ناـیاپ  روـشک  نـیا  رد  بـملک  فتـسیرک  ندـش 
«، ورپ  » و يوـیلوب » «، » هئوـگورا «، » روداولاـسلا «، » نیتـناژرآ  » بـیترت نـیا  هـب  .دـننک  یم  ریخـست  مهرــس  تـشپ  ار  یبوـنج  ياـکیرما 

ياکیرما  » دعب .دش  فرصت  اه  یلاغترپ  طسوت  لیزرب »  » .دش فرصت  اه  ییایناپـسا  طسوت  الئوزنو »  » و ایبملک » «، » یلیـش «، » هئوگاراپ »
رد .دنتفرگ  اهییایناپسا  مه  ار  کیزکم »  » دش و میسقت  اهییایناپـسا  اهیلاغترپ و  نیب  مه  ابوک »  » و نکینیمود »  » و روداولاسلا » «، » يزکرم
زا .دوش  یم  لیمکت  اداناک  ات  وکیزکم  نیب  یلامـش  ياکیرما  هراق  رد  اهیـسیلگنا  اهیوسنارف و  هورگ  نیلوا  دورو  اب  نایرج  نیا  اپورا » »

نیا هنابلط  لالقتسا  ياهگنج  هلیسو  هب  رامعتسا  ود  نیا  .دوش  یم  زاغآ  لالقتسا  يارب  اکیرما  رد  یفلتخم  ياهگنج  دعب ، هب  هرود  نیا 
اه ییایناپـسا  شترا  نآ  یط  هک  تسا  راوـیلوب » نومیـس   » لارنژ طـسوت  و  ـالئوزنو »  » رد نآ  نـیرت  مـهم  نـیلوا و  هـک  اـه  يروـهمج 
مه يرگید  ياهروشک  لالقتـسا ، نیا  ریثأت  تحت  نآ و  زا  سپ  .دوش  یم  زاـغآ  ـالئوزنو  لالقتـسا  رد 1811  دروـخ و  یم  تسکش 

.دنبای یم  لالقتسا  رد 1821  مه  کیزکم »  » رد 1822 و مدرم  مایق  هجیتن  رد  لیزرب »  » .دننک یم  زاغآ  ار  لالقتسا  مالعا  يارب  هزرابم 
يورین اب  تیاـفال »  » ماـن هب  يدرف  اـهیوسنارف و  کـمک  اـب  گـنج  نیا  .دراد  همادا  ات 1783  زا 1775  لالقتـسا  ياهگنج  اـکیرما  رد 
تسکش ار  اهیـسیلگنا  دوش ، یم  مازعا  اکیرما  لالقتـسا  يارب  اهیـسیلگنا  اب  هزرابم  رد  اهیوسنارف  يوس  زا  هک  ینیمز  يورین  ییایرد و 

روهمج سیئر  نیلوا  دسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  اکیرما  هدحتم  تالایا  لالقتسا  ناتـسلگنا  لاس 1783  رد  ياسرو »  » رد دنهد و  یم 
هک جـیردتب  دـنام و  یم  لکـش  نامه  هب  هسنارف »  » و ناتـسلگنا »  » اـب طاـبترا  رد  اداـناک »  » .ددرگ یم  باـختنا  نتگنـشاو » جروج   » نآ

« الئوزنو  » و ایلارتسا »  » لثم عفانملا ، كرتشم  روشک  کی  هب  دعب  دـنوش و  یم  ریگرد  اپهیوسنارف  زاب  درک  یم  هرادا  ار  اجنآ  ناتـسلگنا 
«، هسنارف  » و ناتـسلگنا »  » لوا هجرد  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اـما  .تسا  اـکیرما  هب  طوـبرم  يرامعتـسا  هرود  نـیا  .دوـش  یم  لیدـبت 
« - رـصم ، » ناتـسلگنا یبیل - » ، » هسنارف سنوت - » ، » هسنارف ریازجلا - » ، » هسنارف شکارم - »  » .دـننک یم  میـسقت  دوخ  نیبام  ار  اـقیرفآ 
مه کـیبمازوم »  » و ـالوگنآ »  » هسنارف و راکـساگادام » ، » ناتـسلگنا اـینک » ، » هـسنارف یلاـموس - » ، » ناتـسلگنا نادوـس - » ، » ناتـسلگنا

هدش و ضوع  یماسا  یخرب  مینیب  یم  زورما  .ناتسلگنا  هوبابمیز »  » و ایبماز »  » ناتـسلگنا و یبونج ،» ياقیرفا   » .دننام یم  یقاب  یلاغترپ 
هک یپویتا  زا  ریغ  اهروشک  ریاـس  ناتـسلگنا و  مه  هیرجین » ، » هسنارف لاگنـس ،»  » .تسا کـیژلب  هب  قلعتم  وگنک »  » نوچمه قطاـنم  هیقب 

ناتسلگنا و نیبام  مود  یناهج  گنج  نامز  ات  دنام ، یم  یقاب  لقتسم 
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ینامثع يروطارپما  هب  قلعتم  هک  میسر  یم  نانبل  هیروس و  هب  مینک  یسررب  ایـسآ  قرـش  زا  رگا  ایـسآ ؛ رد  اما  دوش  یم  میـسقت  هسنارف 
.دننک یم  میسقت  ار  اهنآ  اهیسیلگنا  یناهج ، لوا  گنج  رد  هک  دندوب 

؟ دوب هچ  ینامثع  يروطارپما  تسکش  رد  ییاپورا  رامعتسا  شقن  س :

.دوب نامأوت  ینامثع  يروطارپما  تسکـش  اب  ناملآ  يروطارپما  تسکـش  دوب و  دـحتم  اهناملآ  اب  ینامثع  یناهج ، لوا  گـنج  رد  ج :
يرامعتـسا میـسقت  دـندش ، یم  زوریپ  رگا  دـنوش و  زوریپ  گنج  رد  اهنآ  هک  دوب  مه  نیا  ناکما  دنتـشاد و  يداـیز  ياهتفرـشیپ  هتبلا 

ره هک  يروطب  درک  ضوع  یلک  هب  ار  تیعضو  دش  گنج  دراو  ناملآ  هیلع  اکیرما  هک  مود  گنج  رد  .درک  یم  رییغت  یلک  هب  ناهج 
نیا هب  هجوت  اب  .دوب  هیـسور  رد  ربتکا  بالقنا  لوا ، تسکـش  هجیتن  نیرتمهم  .دـندروخ  تسکـش  یلک  روطب  اه  يروطارپما  نیا  يود 

ناـملآ رد  يدوزب  هک  دوب  دـقتعم  اریز  درک ، لوبق  ار  اـهنآ  اـب  حلـص  نینل »  » یلو دنتـشاد ، تسد  رد  ار  يوروش  زا  یمین  اـهناملآ  هک 
دش و أفعتـسا  هب  روبجم  ناملآ » رـصیق   » تیاهن رد  دوب و  هدرک  دشر  ناملآ  رد  بالقنا  هک  دوب  نیا  مه  تیعقاو  .دش  دـهاوخ  بالقنا 

نوچ هتبلا  .دنتـشاد  اجنآ  رد  يدایز  تیقفوم  مه  اهتـسینومک  نارود  نآ  رد  هک  دش  لیدبت  يروهمج  کی  هب  ناملآ  تفر و  دـنله  هب 
ریگتـسد مه  ار  شناربهر  دـهد و  تسکـش  ار  پچ  ياهورین  تسناوت  دوب ، هدـنام  یقاب  هتـشذگ  تیعـضو  هب  نانچمه  ناـملآ  شترا 

هب میـسر  یم  دعب  .دندش  مادعا  دندش ، یم  بوسحم  شبنج  نآ  ناربهر  هک  تشنپکیل »  » و كروبمازگول » ازر   » .دنک مادـعا  هدرک و 
زا ناتسلگنا  هک  شدالگنب  ناتسودنه و  ناتسکاپ ، مه  دعب  .دننک  یم  ادج  ینامثع  زا  اهیـسیلگنا  هک  تاراما  قارع و  ندرا ، نیطـسلف ،

دنوش و یم  دراو  نآ  فارطا  زمره و  هریزج  ناریا و  بونج  رد  لوا  اهیلاغترپ  مه  اجنیا  رد  .دوب  هدرک  عورش  ار  اهنآ  رامعتسا  هتشذگ 
ات مه  ایسآ  مامت  بیترت  نیا  هب  دنریگ و  یم  دوخ  تسدب  هدرک و  جراخ  اهنآ  فرصت  زا  ار  نکاما  نیا  اهیسیلگنا  سپس  دنریگ و  یم 
هب یکچوک  رایـسب  رادـقم  دـنله و  ناتـسلگنا و  هسنارف و  تارمعتـسم  هب  نیپیلیف  يزنودـنا و  جوبماک ، مانتیو ، یئنورب ، ایالام ، يزلام ،

اهیـسیلگنا و ًاـبیرقت  اـما  تسا ، هدـشن  لیدـبت  هرمعتـسم  هب  نیچ  هتبلا  هک  گرزب ،» نـیچ   » اـما .دـنوش  یم  لیدـبت  اـهیلاغترپ  هرمعتـسم 
يروطارپما .تسا  يزراب  هنومن  نیچ  رد  كایرت  گنج  .دـندوب  هدرک  لـیمحت  نآ  هب  ار  يرامعتـسا  طـباور  اـهییاکیرما  اـهیوسنارف و 

.دوب اکیرما  صوصخب  هسنارف و  ناتسلگنا و  ياهشترا  تسد  رد  نآ  يزرا  دمآرد    ِ یلـصا ياه  تمـسق  تفر و  نیب  زا  جیردتب  نیچ 
نیچ رد  ناتسلگنا    ِ يرامعتسا هاگیاپ  نیرخآ  عقاو  رد  .دندرک  لاغشا  ار  یحاون  نآ  اه » ینپاژ   » مه مود  یناهج  گنج  رد 
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نونکا .دش  نیچ  روشک  لیوحت  شیپ  یتدـم  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  نآ  هلاس  هن  دون و  هراجا  ناونع  هب  هک  دوب  گنک » گنه   » نامه
فده ادتبا  .دـماین  دوجوب  قطانم  نیا  فرـصت  يارب  هک  یمهم  ياهگنج  هچ  .دـنا  هدرک  اهروشک  نیا  رد  یتراغ  هچ  هک  دـینک  هجوت 

هسنارف و یعاـجترا  كانتـشحو و  تیمکاـح  کـی  هب  سپـس  یلو  دوـب  ـالاک  شورف  دـیرخ و  رب  ینتبم    ِ يراـجت تابـسانم  رب  طلـست 
هدروآرد و دوخ  تیمکاح  تحت  دنله  نوچ  یکچوک  روشک  ار  يزنودنا »  » لثم یگرزب  روشک  .دیماجنا  اهروشک  نیا  رد  ناتـسلگنا 
دـندرک و یم  تراـغ  ار  رگید  ياـهروشک  ياـهیتشک  هک  دوـب  ییاـیرد  نادزد  هب  قـلعتم  مه  اـهتراغ  هدـمع  .درک  یم  تراـغ  اـهلاس 

هدش هدیمان  تراغ  هرود  مه  نارود  نآ  دـندوب و  فورعم  ناتـسلگنا  ییایرد  نادزد  .دـندروآ  یم  ناتـسلگنا  هب  ار  نآ  ياه  هلومحم 
 ِ يزوریپ تفرشیپ و  هجیتن  رد  هک  یناهج  مود  گنج  ماگنه  ات  دوب و  يرت  ینالوط  نارود  دش و  عورش  ًادعب  اهروشک  رامعتسا  .تسا 
، اه يدازآ  نیا  نیرت  مهم  نیلوا و  .دـمآ  دوجو  هب  اهروشک  نیا  ياهقلخ  يدازآ  يارب  یتاناکما  ناـملآ ، رب  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 

کی تروص  هب  هرمعتـسم ، همین  روشک  کی  زا  نیچ  : » دـیوگ یم  گنود » هستوئام   » دوخ هک  ناـنچنآ  دوب ؛ نیچ  يدازآ  لالقتـسا و 
هطساو هب  اقیرفآ  لامش  ایسآ و  رد  يدایز  رایسب  ياهروشک  مه  رس  تشپ  .هریغ  ناتسودنه و  هرک و  مه  دعب  دمآرد .» لقتـسم  روشک 

ياهتورث هرمعتـسم ، ياـهروشک  رد  يرگتراـغ  نارود  .دـنروآ  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  دنتـسناوت  دـندش و  دازآ  یقلخ  ياـهبالقنا 
ار دوخ    ِ يرامعتـسا تیلاـعف  یبوـنج  ياـکیرما  رد  اـکیرما » هدـحتم  تلاـیا   » مه نارود  نیمه  رد  .درک  زکرمتم  اـپورا  رد  ار  یمیظع 

ياکیرما تمیقرپ  یعیبط و  عبانم  همه  هک  دندوب  ییاکیرما  گرزب  ياهتکرـش  .دیعلب  یم  ار  یبونج  ياکیرما  ياهتورث  مامت  تشاد و 
درک و یم  هرادا  ییاکیرما  تکرش  کی  تسایند ، سم  دحاو  نیرتگرزب  هک  ار  یلیش » سم   » لاثم يارب  .دنتشاد  تسد  رد  ار  یبونج 

.درک اتدوک  هشونیپ  درک ، مالعا  یلم  ار  نآ  هدنلآ »  » هک نآ  زا  سپ 

گنج زا  دـعب  ار  بلطم  نیا  نوسکین »  » هتبلا تسا  بلاج  هک  هتفگ  ار  یبلطم  دوب ، روهمج  سیئر  اکیرما  رد  نوسکین »  » هک یماـگنه 
، تخانش تیمسر  هب  ار  مانتیو »  » تشگرب و دایز  تافلت  اب  اکیرما  شترا  دروخ و  تسکـش  مانتیو  زا  هک  یماگنه  دوب .  هتفگ  مانتیو » »

نیا دـینک .» دوبان  ار  ییایـسآ  ناتـسرپ  نهیم  اهنآ  تسد  هب  دـیریگب و  تمدـخ  هب  ار  ییایـسآ  نینئاـخ   » هک دوب  نیا  نوسکین  نیرتکد 
هسنارف و اکیرما ، اپورا ، مه ، گنج  نیا  زا  لـبق  اـت  یلو  هتفگ ، ار  نیا  ماـنتیو  گـنج  زا  دـعب  وا  هتبلا  .تسا  نوسکین »  » فورعم هتفگ 

.دوب نیمه  ناشتسایس  ناتسلگنا 

دنتفرگ و تمدخ  هب  ار  يدهاز  يولهپ و  اضردمحم  لاثما  ناریا ، تفن  ندرک  یلم  تازرابم  رد 
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« الامتاوگ  » رد مه  دعب  .دندرک  ار  راک  نیا  یلیـش  رد  اجنیا  زا  دعب  .دندرک  هچ  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  ناتسرپ  نطو  اب  هک  میدید 
تـسا نیا  .دـندرک  یم  نانآ  اب  ار  راک  نیمه  اهنآ  دـنتفرگ ، یم  تسد  هب  ار  تردـق  اهتـسرپ  نطو  هک  ییاج  ره  دـندرک ؛ ار  راک  نیا 

زا یکچوک  دـح  تسیاب  یم  دوب ، هدرک  لاغـشا  ار  نآ  هک  يروشک  عفانم  ظفح  يارب  رامعتـسا  تسایـس  نیا  هتبلا  .رامعتـسا  تساـیس 
الاک رودص  تسایـس  هک  مسیلایرپما  نارود  رد  متـسیب و  نرق  زاغآ  زا  دعب  صوصخب  درک ، یم  داجیا  هرمعتـسم  طاقن  رد  ار  نارمع » »

دوش و لیدبت  هچراپ  نآ  ناتـسلگنا  رد  هک  نیا  ياج  هب  نوچ  تشاد ، يرتشیب  عفانم  هیامرـس  رودص  .دـش  لیدـبت  هیامرـس  رودـص  هب 
، نازرا راک  يورین  یعیبط و  عبانم  زا  هدافتـسا  اـب  ناتـسودنه  رد  ار  یفاـب  هچراـپ  هناـخراک  ناـمه  دوش ، لـقتنم  ناتـسودنه  هب  سپس 

.دوش یم  بوسحم  نارمع »  » نامه رامعتسا  نیا  دندرک و  عفانملا  كرتشم  ياهروشک  دراو  ار  تعنـص  قیرط  نیدب  .دندرک  سیـسأت 
ینعی اهروشک ؛ نیا  تراغ  هلیـسو  هب  دـش  لیدـبت  نهآ  هار  نیا  دـندرک و  داجیا  نهآ » هار   » اهالاک لاقتنا  يارب  اهروشک  نیا  رد  ًالثم 

نونکا هتفای و  لماکت  نارود  نیا  .دروآ  دوجوب  نارمع »  » ناونع هب  یناداـبآ  یعون  مه  شدوخ  رامثتـسا ، تراـغ و  نیع  رد  رامعتـسا ،
کناب .تسا  تراغ  لکـش  نیرتدیدش  هک  اه » هضرق   » نوچ ییاهـشور  تسا ، هدش  ادیپ  هیامرـس  رودص  دیدج  لاکـشا  هک  مینیب  یم 
دعوم رد  دـنناوت  یمن  اهروشک  ریاس  دـهد و  یم  هضرق  ییالاب  رایـسب  دوس  کی  اب  تسا ، اکیرما  شرادماهـس  نیرتگرزب  هک  یناـهج 

راکهدب مه  زاب  دنزادرپ  یم  مه  ردقچره  دوش و  هفاضا  ناش  یهدب  هب  ًابترم  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  دنزادرپب و  ار  دوخ    ِ یهدب ررقم 
؛ هتخادـنا یعـضو  هچ  هب  ار  گرزب  هیـسور  هک  مینیب  یم  تسا و  یناهج  کناب  تسایـس  نیمه  تراغ  هویـش  نیرتگرزب  نالا  .دنتـسه 

.دوب ایند  ياهروشک  نیرتدنمتورث  زا  هک  يا  هیسور 

تسایس تایبدا و  گنهرف ، رنه ، ورملق  رد  یگرزب  ياهتیـصخش  تشاذگ و  رانک  ار  یگدنام  بقع  تیلهاج و  نارود  هک  یبرغ  س :
يارب يا  هلیسو  يا  هتخیـسگ  نانع  لکـش  هب  تکرح  نیمه  ملع و  نیمه  هنوگچ  درک ، تیبرت  رـشب  یتخبکین  تداعـس و  يارب  ملع  و 

نیب زا  ناشدوخ  نایم  رد  ار  يرگیـشحو  یـشک و  مدآ  ملع ، هلیـسو  هب  دـندوب  هدـمآ  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـش ، يرگیـشحو  رامثتـسا و 
زا رتدـب  یعون  هب  دندیـسر  يرگید  روشک  هب  یتقو  اهناسنا  نامه  یلو  دـندش ، قفوم  يدایز  دودـح  ات  مه  يرهاـظ  لکـش  رد  .دـنربب 

همه نآ  اـب  نورن »  » نیب میناوـت  یم  نوـنکا  اـم  هک  يا  هنوـگ  هـب  دـنتخادنا ؛ هار  یـشک  مدآ  يرگیـشحو و  سناـسنر »  » زا لـبق  نارود 
.مینک هسیاقم  نوسکین »  » نوچ يدرف  شتایانج و 

هاوخیدازآ مدرم  دندش : یم  شخب  ود  مدرم  نآ  .دنتسین  اهمدآ  نامه  اهنآ  هک  دینک  هظحالم  ج :
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مامت هک  میراد  ناتـسودنه  رد  ار  اه  « ازرتردام  » لاثما اـم  .اـه  یبهذـم  ریغ  هچ  اـه و  یبهذـم  هچ  تسودـناسنا ، ینعی  تسیناـموا ؛»  » و
زین و  درک ، تبابط  اقیرفآ  رد  ار  شرمع  مامت  هک  يوسنارف  گرزب  دنمشناد  لاثما  دنک و  یم  فقو  کمک  يارب  ار  شدوخ    ِ یگدنز

هک ینامز  .دنا  هدوب  یگرزب  نارادمتسایس  ناگدنسیون و  نادنمشناد و  هک  وسور »  » و ویکـستنوم » «، » رتلو  » لثم میا  هتـشاد  ینویبالقنا 
رد دـیتسه ؟ دـب  اکیرما  اب  ردـقنیا  امـش  ارچ  تفگ  ام و  پولک  هب  دـمآ  ییاکیرما  ناراگنربخ  نیا  زا  یکی  میتشاد ، یبزح  پولک  اـم 

ایالب همه  نیا  وا  هلیسو  هب  هک  ییاکیرما  یکی  میسانش : یم  اکیرما  اتود  ام  عقاو  رد  .میتسین  دب  اکیرما  اب  هجو  چیه  هب  ام  متفگ : خساپ 
هک یبلطم  نیع  گرزب ؛ نادـنمرنه  گرزب و  تسودـناسنا  دارفا  و  نیاوت » كرام   » و نلکنیل »  » ياـکیرما يرگید  هدـمآ و  نامرـس  هب 

فلاخم تسودـناسنا و  هاوخیدازآ ، کیتارکومد ، ًاعقاو  نایرج  کی  تسه : نایرج  اتود  اـهروشک  نیا  رد  .دـندومرف  یمتاـخ  ياـقآ 
.دنا هدش  لامعا  نآ  بکترم  هک  دنتسین  ییاهنآ  اهنیا ، .یتارمعتسم  لکش  نآ  هب  هنارگتراغ  تسایس  نآ 

تیهام رد  دناوت  یمن  دزاس ، یم  ار  راشتسم »  » نآ و  لارنژ »  » نآ و  زابرـس »  » نآ هک  ییاههاگـشناد  تاعوبطم و  تایبدا ، هنوگچ  س :
؟ دهدب یتارییغت  اهنآ 

.دـنوشن تسایـس  دراو  هک  مدرم  قـیمحت  يارب  عیـسو  تاـناکما  تسا و  يراد  هیامرـس  میظع  يورین  ناـمه  نـیا  دـینک ؛ هظحـالم  ج :
اهنآ نالا  ام  هچ  يارب  .دنتسه  یکچوک  رایسب  تیلقا  برغ ، گرزب  ناگدنسیون  نادنمرنه و  نآ  ینعی  مینیب ، یم  ام  هک  یناگدنـسیون 

هب ترپ  ترچ و  فرخزم و  هک  يدارفا  .تسا  هدـنام  یقاب  هک  تسا  دنمـشزرا  ردـقنآ  ناـشتالوصحم  هک  نیا  يارب  میـسانش ؟ یم  ار 
.تسا شزرا  یب  ناشراک  نوچ  دنام ، یمن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  یلو  تسا  دایز  دننک ، دییأت  ار  نآ  دنسیونب و  يراد  هیامرس  ماظن  عفن 
لاـثما دــنام ، یم  یکروـگ »  » لاـثما دــنام ، یم  يوتــسلوت »  » لاـثما دــننام ؟ یم  یقاـب  یناـسک  هـچ  هیــسور  رد  دــینک  روـصت  اـمش 

فلاخم يوتسلوت  .دنتسه  تایانج  نآ  فلاخم  و  تسیناموا »  » تسودناسنا هک  ییاهنآ  ینعی  .دنام  یم  فوخچ »  » و یکـسفویاتساد » »
تلود راک  فلاخم  نیا  .دـسیون  یم  ار  زاـقفق » يرارف   » باـتک دروآ و  یم  دوجو  هب  زاـقفق »  » رد هیـسور » شترا   » هک تسا  یتاـیانج 

مدآ يارب  هک  یبذاک  تاغیلبت  یلو  .دـنام  یم  یقاـب  ناـشراثآ  دنتـسه ، روشک  نآ  هتـسجرب  ياـهناسنا  دارفا ، نیا  نوچ  .تسا  شدوخ 
.دنام یمن  یقاب  دریگ ، یم  تروص  يروطارپما  یشک و 

رازه و جنپ  دودح  يوسنارف ، رازه  ره  طسوتم  روطب  هسنارف ، رد  باتک  ژاریت  ًالثم  تسالاب ، اپورا  رد  ملع  حطـس  هک  میناد  یم  ام  س :
هب هجوت  اب  .دناوخ  یم  هلجم  هخسن  دصتشه 
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؟ دوش لوحتم  دوخ  نورد  رد  دناوت  یمن  هک  تسا  هنوگچ  یتسیناموا ، گنهرف  تیندم و  دوجو  اب  روشک ، نآ  رد  یملع  تاناکما 

هریغ و  رتلو »  » راثآ نوچ  يدنمـشزرا  ياهباتک  دوش ، یم  رـشتنم  اـجنآ  رد  هک  يراـثآ  همه  .تساـهورین  بساـنت  مدـع  نآ ، تلع  ج :
یم امـش  .دبای  یم  راشتنا  میظع  ياهژاریت  اب  تالجم  هارمه  هب  يا  هدـننک  دـساف  هدوهیب و  ياهباتک  رایـسب  نآ  لباقم  رد  هکلب  تسین ،

هویـش زا  یکی  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  یلاذتبا  هچ  اجنآ  رد  کیفارگونروپ  ياه  ملیف  شیامن  ای  و  کیفارگونروپ »  » تالجم دـیناد 
نوگانوگ ياـه  شور  هب  شدوخ  روشک  مدرم  یتح  مدرم و  ندرک  باوخ  گرزب ،   ِ يراد هیامرـس  یناـهج و  مسیلاـیرپما  مهم  ياـه 

.دـنهد یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  همه  دنتـسه و  تسدـمه  ایفام  نامزاس  ردـخم و  داوم  هکبـش  اب  اکیرما  رد  ایـس »  » نامزاس ًالثم  .تسا 
.تساهنآ رایتخا  رد  همه  تنرتنیا ، هکبش  يا و  هراوهام  ینویزیولت ، ياه  هناسر 

ناراد هیامرس  مسینویهص و  تسد  رد  نآ  دصرد  داتـشه  دودح  ییاکیرما ، هلجم  هیرـشن و  دصتـشه  رازه و  هدزای  نایم  رد  ینعی  س :
؟ تسا گرزب 

تاناکما هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دراد  رارق  لقتـسم  دارفا  تسد  رد  دـصرد  جـنپ  تساـهنآ و  تسد  دـصرد  جـنپ  دون و  دودـح  ج :
؟ دننک یمن  تکرش  مدرم  دصرد  جنپ  یس و  زا  شیب  اکیرما  تاباختنا  رد  هچ  يارب  .تسا  دایز  رایـسب  اکیرما  رد  مدرم  ندرک  بارخ 

ًامامت ناش  یگدنز  .درذگب  ناش  یگدنز  هک  دنتسه  یگرمزور  راچد  يروط  دارفا  نیا  .دنتوافت  یب  هتـشادن و  يا  هقالع  ًالـصا  نوچ 
هنایهام دنا و  هدیرخ  طسق  اب  ار  هناخ  .تسا  ورگ »  » مه ناش  یگدـنز  مامت  .دنـشاب  هتـشاد  یلغـش  هک  دراد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب 
لیبموتا تسا ، هدوب  ورگ  نوچ  دنک ، یم  فرـصت  ار  ناشلزنم  کناب  هلـصافالب  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشراک  رگا  .دنزادرپب  طسق  دیاب 

دهاـش رـضاح  لاـح  رد  اـما  .دـننک  یم  بارخ  ار  مدرم  تروص  نیا  هب  تسا و  جـیار  اـکیرما  رد  یگدـنز  نیا  .روط  نیمه  مه  ناـش 
رد دعب  ناتسلگنا ، رد  لوا  دنیزوریپ ؛ لاح  رد  اهتسیلایسوس »  » ییاپورا ياهروشک  رد  هک  دینیب  یم  دینک ، هجوت  رگا  .میتسه  یتارییغت 

.ناملآ رد  مه  نآلا  هسنارف و 

ومن دیایب و  دوجو  هب  تسا  هتسناوتن  هنایارگ  ناسنا  هنایارگرادیب و  تسایس  کی  نرق ، جنپ  نیا  یط  و  سناسنر »  » هرود رد  روطچ  س :
؟ دنک

.دنا هدرک  هدافتـسا  مدرم  ندرک  بارخ  يارب  لیاسو  عاونا  زا  اهتیمکاح  نوچ  دوش ، ریگ  همه  تسناوتن  اما  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ج :
ظفح يارب  همه  تسا  يراد  هیامرـس  تسد  رد  هک  یمیظع  هداعلا  قوف  یمومع و  تاغیلبت  .دـنک  یم  يزاب  ار  شدوخ  شقن  اـسیلک » »

.تسا شدوخ  تابسانم 
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عفانم يارب  هک  يرامعتسا  زا  تسا ؟ هدیسر  یجیاتن  هچ  هب  نرق  جنپ  نیا  یط  تساجک ؟ لقتـسم  هشیدنا  گنهرف و  نآ  ياج  سپ  س :
داـعبا رامعتـسا  نیا  نـالا  امـش .  لوـق  هب  میدیـسر  اـه  هدـناشن  تسد  و  وـن » رامعتـسا   » هب داتـسرف ، یم  یماـظن  يورین  زابرـس و  دوـخ 
ینامز تفگ  یم  یتعیرـش  یلع  رتکد  .دراد  تسد  رد  مه  ار  يژولونکت  اهرازبا و    ِ یماـمت هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يرت  كانتـشحو 

کی مدیـسرپ  مدوخ  زا  .دراد  جایتحا  سانـش  هعماج  هب  هک  هدرک  مالعا  گرزب  هناخراک  کی  هک  مدـید  مدـناوخ ، یم  سرد  نم  هک 
و نادوس »  » مدرم هیحور  دیورب  دیاب  امش  دنتفگ  اهنآ  .متفر  اجنآ  هب  .دراد  سانـش » هعماج   » هب یطبر  هچ  يزاس  نیـشام  ًالثم  هناخراک 

.دنراد هقالع  یتالاح  هچ  لاکشا و  هچ  اهگنر و  هچ  هب  اهنآ  هک  دینک  هجوت  دینک و  یسررب  ار  ناریا  مدرم  ای  و  رصم » »

هیامرـس ماظن  .دراد  يرمع  کی  دوخ  يارب  ًاصخـشم  یماظن  ره  .تسا  خیرات  لوط  رد  يراد  هیامرـس  تردق  نیا  دـینک ، هظحالم  ج :
«، يراکیب نارحب  « ؛ تسا هدـش  یناهج  میظع  نارحب  عون  ود  راچد  نآلا  نوچ  دـنک ، یم  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  روگ  عطق  روطب  يراد 

دنراد ود  نیا  هک  تسیز » طیحم   » نارحب مود  دزیرب و  مه  هب  ار  ناـهج  داـصتقا  دوش و  لیدـبت  نارحب 1923  هب  هرابکی  دـناوت  یم  هک 
هدـمآ متفگ ، ًالبق  هک  يزیوس » لپ   » هلاقم رد  .تسا  هدـش  رجنم  بیجع  تمواقم  کی  هب  ایند  رد  نیا  .دـنناشک  یم  يدوبان  هب  ار  اـیند 

نیا هب  .تفرگ  دوش  یمن  ار  نیا  يولج  دـنک و  دوبان  دـهاوخ  یم  مه  ار  شدوخ  دـنک و  یم  دوبان  ار  ناـهج  دراد  يراد  هیامرـس  هک 
.تسا هدش  میظع  نارحب  کی  راچد  بیترت 

ادـیپ تاجن  روطارپما  دادبتـسا  اسیلک و  دادبتـسا  لـهج و  زا  نآ  هلیـسوب  هک  دنتـسناد  یم  ملع »  » ار برغ  تاـجن  هار  هتـشذگ  رد  س :
.تسا هدیـسر  تسب  نب  هب  یعون  هب  مه  ریبعت  نیا  دـش ، یم  بوسحم  تیرـشب    ِ ییافوکـش دـشر و  نارود  ییارگ  ملع  نارود  .دـننک 

.دیدرگن تیرشب  تداعس  ياشگ  هار  ملع  نوچ 

یلاع هک  يژولونکت  رد  .ینیعم  ياه  هتـشر  رد  اه ؟ هتـشر  مادک  رد  اما  درک ، دهاوخ  تفرـشیپ  ینامز  مه  ملع  هک  دـینک  هظحالم  ج :
، یـسانش تسیز  کیزیف ، رد  درک ؛ دهاوخ  ار  شدوخ  تفرـشیپ  ملع  .تسا  هدش  يراد  هیامرـس  هب  لیدـبت  يروطارپما  اما  .تسا  هدوب 

دنناوت یمن  اهنآ  .دوش  یم  لیدـبت  نآ  رازبا  هب  تسا  يراد  هیامرـس  تردـق  هطیح  رد  نوچ  اهنیا  ماـمت  اـما  .یمیـش  یـسانش و  ناـهج 
سک چیه  .دش  دهاوخ  ادیپ  ایند  رد  یتکرح  هچ  دید  دـش و  رظتنم  تسیاب  یم  .دـننک  لح  دـنوش  یم  راچد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهنارحب 

ندش ادیپ  هب  یناهج  لوا  گنج  هک  درک  یمن  روصت 
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.سک چیه  دنکب ؟ ینیب  شیپ  ار  نیا  تسناوت  یم  یسک  هچ  .دماجنایب  تمظع  همه  نآ  اب  يوروش  ریهامج  داحتا 

نیا گرزب » تنایخ   » باتک رد  .دـندرک  اهتـسیشاف  هب  يرایـسب  ياهکمک  ییاـکیرما  ناراد  هیامرـس  مود ، یناـهج  گـنج  يادـتبا  رد 
يرایـسب ياهکمک  گنج  نارود  رد  يزان » ناـملآ   » شترا هب  ییاـکیرما  مهم  ياهتکرـش  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  ًـالماک  عوضوم 

گنج یط  ار  يزان  ناملآ  تلود  ییاکیرما و  تاراصحنا  نیب  کیدزن  يراکمه  يآ.یب.فا  سیلپ  نامزاس  سیئر  رووه »  » .دـندرک
ياه هدروآرف  زا  یـشخب  لیوا » درادناتـسا   » ياه یگدـنیامن  تسا : رارق  نیا  زا  اهیراکمه  نیا  زا  یخرب  .تفرگ  هدـیدان  مود  یناهج 

رما رد  یتح  تکرـش  نیا  ياه  شکتفن  .درک  یم  نیمأت  مود  یناهج  گـنج  رـسارس  رد  ار  روحم  ياوق  زاـین  دروم    ِ ییایمیـش یتفن و 
نیمه شتآ  اب  نیقفتم »  » ياهیتشک زا  يدایز  دادـعت  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دنتـشاد  تکرـش  ناـملآ  ییاـیرد  ياـهوان  يریگتخوس 

رد ار  کینورتکلا  هتفرشیپ  تازیهجت  زا  یمیظع  هعومجم  نفلت » فارگلت و  یللملا  نیب  تکرش   » .دندش هداتـسرف  ایرد  رعق  هب  ناگوان 
نیا .تسا  یناـملآ  پوت  هلولگ  زوـیف »  » رازه یـس  هناـهام  لـیوحت  تازیهجت  نیا  هلمج  زا  .داد  رارق  ناـملآ  حلـسم  ياـهورین  راـیتخا 

تکرـش .دنتـشاد  تکرـش  تفرگ ، ار  نیقفتم  نازابرـس  زا  نت  نارازه  ناج  هک  یناملآ  ياه  نکفا  بمب  تخاس  رد  نینچمه  تکرش 
نیرترابگرم زا  یکی  هک  ار  رکنوی 88 »  » نکفا بمب  روتوم  ناملآ ، شترا  يارب  نویماک  لیبموتا و  تخاسرب  هوـالع  زروتوم » لارنج  »

میج  » و لیچرچ » راو   » هتـشون بوکرـس » لـماوع   » باـتک زا  اـه  لـقن  نیا  .درک  عیزوت  دـش ، یم  بوسحم  ناـملآ  شترا  ياـهحالس 
دروم رد  باتک  نیا  هدمع  شخب  .تسا  هدش  هیهت  يآ.یب.فا  هدشن  رشتنم  دانسا  يور  زا  هک  تسا  ییاکیرما  هدنسیون  ود  لآردناو »

 ِ ییاکیرما ياهتکرـش  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  باتک  نیا  .تساکیرما  تسوپهایـس  ناربهر  شبنج و  هیلع  يآ.یب.فا »  » تاـیانج
هب اکیرما  رد  ناـملآ  ریفـس  ار  يرلتیه  ناـملآ  ناـشن  نیرتگرزب  .دـنا  هدرک  کـمک  رلتیه  ندـمآ  راـک  يور  هب  رد  رلفکار »  » و دروف » »

.داد دروف » »

ینابایخ گنج  لاس  تشه  یط  يددعتم  تایانج  دـنراد ، يوق  هقباساب و  یگنهرف  هدوب و  يدازآ  یعدـم  هک  يوسنارف  ياهورین  س :
گنهرف نآ  دوجو  اب  .دـنهد  یم  ماجنا  مانتیو  رد  ار  تایانج  نیرت  هنایـشحو  روشک  نیا  ياهورین  ای  دـنوش و  یم  بکترم  ریازجلا  رد 

هاـجنپ روـشک  کـی  روـطچ  اـما  دراد ، دوـجو  کـچوک  ياـه  ضارتـعا  .تسا  ضحم  توکـس  مه  زاـب  هسنارف  نورد  رد  هسنارف ، رد 
؟ دنک لرتنک  ار  مدآ  نویلیم  هد  هتسناوتن  شگنهرف  نآ  اب  ینویلیم 

ینعی فیرح ، .تسا  دنمورین  هداعلا  قوف  فیرح  هک  میوگ  یم  نم  لیلد  نیمه  هب  ج :
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ضرف امـش  .دراد  رایتخا  رد  تاغیلبت  شفادها و  ماجنا  يارب  یمیظع  لیاسو  .تسا  دنمورین  هزادـنا  یب  یناهج  گرزب    ِ يراد هیامرس 
ار مدرم  دناوت  یم  رادقم  هچ  دسیون ، یم  باتک  مه  مانتیو  گنج  هیلع  تسه و  مه  درل »  » هک لسار » دُرل  ، » ناتـسلگنا ِدوخ  رد  دـینک 

لوغـشم يارب  تسا و  دـنمورین  تسا ، یناهج  مسیلاـیرپما  راـیتخا  رد  زورما  هک  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  دـنک ؟ عمج  دوخ  فارطا  رد 
دسر و یمن  ییاج  هب  تسودـناسنا  ياهناسنا  نادنمـشناد و  يادـص  بیرف ، همه  نیا  اب  .دـنک  یم  تیلاعف  مدرم  نداد  بیرف  ندرک و 

.دننک لمع  دنناوت  یمن  کچوک  یلیخ  طیحم  کی  رد  زج 

؟ دراد دوجو  دنراد ، یبرغ  ياهتموکح  هک  يدازآ  نآ  اب  یقرش  ياهتموکح  دادبتسا  نیب  يا  هطبار  هچ  س :

: مناوخ یم  تسا  نآ  هدنـسیون  کیلوتاک  فقـسا  الورپتود » دراکیر   » هک ار  کیتاملپید » دـنومول   » هیرـشن زا  يا  هلاقم  زا  یـشخب  ج :
اهرازاب و   ِ یلام تیلاـعف  هیامرـس ، ندـش  یناـهج  هراـبرد  ناـمرف  نیتسخن  .گـنج  قطنم  کـی ، ناـمرف  دـیدج ، رـصع  ناـمرف  شـش  »

نیمود .تسا  هتفای  شرتسگ  تدش و  یللملا  نیب  يانـشآ  رایـسب    ِ یمیدق ياه  هدـیدپ  اب  هسیاقم  رد  هدـیدپ  نیا  .تسا  نآ  تاسـسؤم 
مالعا نامرف  نیموس  .تسا  یـسانش  نف  یـسانش و  تسیز  يژرنا ، ياه  هصرع  رد  ریخا    ِ يژولونکت یملع و  ياهبالقنا  صاخ  نامرف ،
ریذـپ تباقر  رگا  دـشاب و  نیرتزوریپ  نیرت و  يوق  نیرتهب ، دـیاب  ینیمزرـس  دـحاو و  ره  یعاـمتجا و  هورگ  ره  درف ، ره  هک  دـنک  یم 

دودحم يداصتقا  تاسـسوم  هب  رابجا  نیا  .تسین  فاعم  رابجا  نیا  زا  سک  چیه  .درب  دنهاوخ  ردـب  نادـیم  زا  ار  وت  نارگید  یـشابن ،
.دراد تیمومع  اه  هقطنم  اهرهش و  اهتلم ، رب  هک  دوش ، یمن 

هاگیاج هک  دنوش  لح  هناگی ، یناهج  ياضف  رد  ات  تشاذگ  دازآ  دیاب  ار  یلم  ياهرازاب  تسا ، شیپ  نامرف  هس  هداز  نامرف  نیمراهچ 
ندز مه  هب  میـسر ، یم  نامرف  نیمجنپ  قطنم  هب  مراهچ ، نامرف  زا  .تسا  صاخـشا  تامدـخ و  اـهالاک و  اـه و  هیامرـس  دازآ  شدرگ 

ای یباختنا و  یگدنیامن  ياهداهن  قیرط  زا  دـیابن  اهنآ ، بختنم  تلود  اب  نادنورهـش  داصتقا  هرادا  تیادـه و  ياه  مسیناکم  يرورض 
ناصـصختم ناگدننک و  فرـصم  ناگدننکدیلوت و  هب  دـیاب  ار  همه  نیا  .دـننک  نییعت  ار  يداصتقا  تیلاعف  لوصا  دـعاوق و  یباصتنا ،

دوش دودحم  يداصتقا  تاسـسؤم  تیلاعف  يارب  طیحم  نیرت  بسانم  ندرک  داجیا  يارب  دیاب  تلود  تامادقا  .درک  راذگاو  یلام  روما 
لماک ندرک  یـصوصخ  دـنک ، یم  لماک  ار  نیـشیپ  ياهنامرف  مامت  هک  نامرف  نیرخآ  .دـننک  نییعت  ار  يزاب  دـعاوق  دـنناوتب  اهنآ  هک 

یـصوصخ دـیاب  اهنیا  مامت  اهناتـسرامیب  تشادـهب و  ییاوه ، لقن  لمح و  نهآ ، هار  يرهـش ، لقن  لمح و  .تسا  يداصتقا  ياهـشخب 
نیا .تشاد » دهاوخ  ناهج  اپورا و  رد  یکانلوه  ياهدمایپ  دیدج  ياهنامرف  ریگارف  ماع و  يارجا  .دوش 
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.نیا زا  تسترابع  مسیلایرپما  دیدج  يروطارپما  دسیون ؛ یم  کیلوتاک  شیشک  کی  ار  بلاطم 

نیا هنوگچ  .دـسر  یم  یبیکرت  نینچ  هب  سناسنر »  » یطـسو و نورق  تیحیـسم و  زا  لبق  قباوس  هب  هجوت  اب  ییاپورا  ماـظن  نونکا  س :
؟ دراد یلاعفنا  تلاح  ای  دنک و  یم  توکس  ای  اکیرما  يورشیپ  ربارب  رد  دریگ و  یم  دوخ  هب  لعفنم  تلاح  اکیرما  ربارب  رد  ماظن 

تفرـشیپ مه  زور  هبزور  .دـنک  یم  تمواقم  انعم  مامت  هب  اکیرما  لباقم  رد  اپورا »  » هک منیب  یم  .مرادـن  داقتعا  عوضوم  نیا  هب  نم  ج :
شیازفا ناریا  رد  ار  دوخ  ياهتاملپید  دادـعت  شیپ  هتفه  نیمه  دراد ، اکیرما  زا  هک  یتیعبت  مغریلع  ناتـسلگنا »  » لاـثم يارب  .دـنک  یم 

ار شتـسایس  دوب ، اکیرما  عیطم  هک  ناتـسلگنا  یتح  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .درک  زاغآ  ناریا  اـب  ار  دوخ    ِ يداـصتقا يراـکمه  داد و 
میرحت یلک  هب  اداناک »  » .تسا هدروآ  هوتـس  هب  مه  ار  اهنیا  اـکیرما ، مکحت  تسایـس  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیا  .تسا  هدرک  ضوع 

تباقر هجیتن  نیا  دزاس و  یم  لته  دـنک و  یم  يراذـگ  هیامرـس  ابوک  رد  اداناک  .تسا  هتـشاذگ  رانک  ابوک »  » هرابرد ار  اـکیرما  ياـه 
طباور ًارهاظ  مه  اب  هکنآ  نیع  رد  دنراد ، یتخـس  يریگرد  اکیرما ،»  » و نپاژ »  » .دراد دوجو  یناهج  مسیلایرپما  رد  هک  تسا  يدیدش 

یم رتشیب  زور  ره  ناشداحتا  هک  اپورا  بطق  تسا : هدش  تسرد  بطق  هس  یناهج ،   ِ يراد هیامرـس  لخاد  رد  هزورما  .دـنراد  یـشوخ 
يارب اپورا  اکیرما و  نپاژ و  نالا ، .دنراد  مه  اب  يدـیدش  هداعلا  قوف  تباقر  بطق  هس  نیا  .اکیرما  بطق  نپاژ و  يداصتقا  بطق  دوش 
لعفنم اکیرما  لباقم  رد  اپورا  هک  مینک  رکف  دـیابن  .دـننک  هدافتـسا  دـنناوت  یم  اهتلم  تباقر ، نیا  رد  .دـننک  یم  تباـقر  نیچ »  » رازاـب

.تسا

رد یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لـثم  شندـمت !؟ مه  گـنهرف و  مه  مدرم ، مه  دوبن ؟ اـپورا  ریقحت  اـکیرما  تکرح  نیا  اـیآ  س :
؟ دوش یمن  لامعا  اهییاپورا  هب  تبسن  اهییاکیرما  طسوت  ریقحت  نیمه  نالا  .دندرک  یم  ریقحت  ار  اهییاکیرما  ناریا ؛

اهییاکیرما اما  دینک ، راذگاو  ام  هب  دـیاب  ار  هنارتیدـم  ياهورین  یهدـنامرف  هک  دـنا  هتفگ  اهناملآ  اهیوسنارف و  وتان ،»  » رد ًالثم  ارچ ، ج :
، دبتـسم نعرفتم ، تیاـهن  یب  اـهییاکیرما  هک  دراد  دوجو  يوحن  هب  تباـقر  نیا  .تسا  ریقحت  عون  کـی  نیا  بوخ  .دـننک  یمن  لوـبق 
هک يراک  ره  دنتـسه و  ایند  یلاـم  یماـظن و  تردـق  نیرتگرزب  يوروش ، وحم  زا  سپ  دـننک  یم  روصت  دنتـسه و  اـعدارپ  ربکتـسم و 

بیـسآ هدوب و  ندروخ  هبرـض  لاح  رد  ایند  توافتم  طاقن  رد  اکیرما  هک  مینک  یم  هدهاشم  ام  اما  .دننکب  دنناوت  یم  دـهاوخب  ناشلد 
.دننک یم  دراو  ار  اه  هبرض  هک  دنتسه  اهییاپورا  نیمه  .تسا  هدش  ریذپ 

؟ دراد دوجو  ندز  رود  نیا  لامتحا  دنز ؟ یمن  رود  ار  اپورا  رامعتسا  نیا  ایآ  س :
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، اـیلاتیا رد  .دـننک  یم  يراـکمه  تـلود  اـب  اهتـسینومک  یتـح  هـسنارف  رد  .دنتــسه  پـچ  ياـهورین  اـهورین ، نیرتـقفوم  اـپورا  رد  ج :
روهمج و سیئر  .تسا  هتشاد  یتسایس  هچ  ناریا  لباقم  رد  ایلاتیا  هک  دینک  هجوت  .دنتسه  تلود  وزج  اهتـسینومک  همین  اهتـسینومک و 

رظن تحت  تأیه  کی  رضاح  لاح  رد  .تسا  هتشاد  ناریا  هب  رفس  راهچ  شا  هجراخ  ریزو  دنیآ ، یم  ناریا  هب  روشک  نیا  ریزو  تسخن 
تـسا بلاج  یلیخ  .دنا  هدمآ  ناریا  هب  اهدادرارق  نیمه  يارب  اجنآ  ناراد  هیامرـس  زا  رفن  هاجنپودـص  لماش  ایلاتیا ، هجراخ  روما  ریزو 

ُفت ینعی  نیا  دـنک ؛ ندـید  اپورا  زا  ناریا  روهمج  سیئر  هک  تسا  يراختفا  اـم  يارب  دـنیوگ  یم  ییاـیلاتیا  هبتر  یلاـع  تاـماقم  هک 
زور هب  زور  هک  تساکیرما  نعرفت  لباقم  رد  تمواقم  شموهفم  مینک و  یم  هدـهاشم  ار  اهزیچ  نیا  ام  .اـکیرما  تروص  هب  نتخادـنا 

درایلیم کی  هدـش  رـضاح  مه  رگید  کناب  کی  دـنا و  هداد  ناریا  هب  کمک  رالد  نویلیم  تسیود  درایلیم و  کی  .دـبای  یم  شرتسگ 
! تسین یمک  لوپ  هک  دنک ؛ کمک  ناریا  يریگ  لکش  لاح  رد    ِ عیانص هب  رالد 

؟ دهد ماجنا  ناریا  دروم  رد  درک  يزلام  يزنودنا و  دروم  رد  هک  ار  يراک  هنیمز ، نیا  هب  هجوت  اب  دناوت  یمن  اکیرما  ایآ  س :

یعناوم نیمه  هب  تسا  دودحم  .تسا  دودحم  یلو  تسا ، دایز  یلیخ  اکیرما    ِ ییاناوت .درادـن  ار  يراک  نینچ    ِ ییاناوت نم  رظن  هب  ج :
رگید لـماع  .دروخ  یم  مشچ  هب  تمواـقم  اـهاج  همه  دـنا و  هتـشارفارب  دـق  وا  لـباقم  رد  هک  ییاـهقلخ  تازراـبم  هدـش و  داـجیا  هک 
مکی تسیب و  نرق  رد  هک  تسا  یلماوع  اهنیا ، .دنور  یم  دوخ    ِ یعقاو لالقتـسا  فرط  هب  هک  دـشر  لاح  رد  ياهروشک  زا  تسترابع 

.دوب دنهاوخ  هدننک  نییعت 

ناریا رد  رگید  يوس  زا  .دوب  دیفـس  خاـک  يروئت  هک  دـش ، حرطم  اـهییاکیرما  يوـس  زا  اـه  ندـمت  گـنج  يروـئت  ههد ، نیا  رد  س :
کی رد  ام  دراد  لامتحا  ایآ  .دـمآ  اه  ندـمت  يوگو  تفگ  نیا  لابقتـسا  هب  مه  اـپورا  دـش و  حرطم  اـه  ندـمت  يوگو  تفگ  يروئت 

یم نوتگنیتناه »  » هک يروئت  نآ  هب  هجوت  اب  اه ؛» ندـمت  يوگو  تفگ  ، » رگید ههبج  رد  میـشاب و  هتـشاد  ار  اـه  ندـمت  گـنج  ههبج ،
؟ دیوگ

ایند و نیب  نتخادـنا  هقرفت  يارب  طقف  اهییاکیرما  هک  اه  ندـمت  گنج  ناـمرف  هیـضرف و  مکح ، يروئت ، نیا  هک  متـسه  دـقتعم  نم  ج :
هک لیئارـسا »  » دنتـسین نآ  وضع  روشک  ود  اهنت  هک  وکـسنوی »  » .تسا تسکـش  لاح  رد  دـنا ، هدرک  عادـبا  ناشدوخ  تیمکاح  ظفح 

یتح درک و  لابقتسا  اه » ندمت  يوگو  تفگ   » زا دنک  یمن  تکرش  نآ  رد  لیئارسا  جارخا  تلع  هب  اکیرما  و  دندرک ، شجارخا 
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هراب نیا  رد  هک  درک  توعد  مه  یمتاـخ » ياـقآ   » زا دوش و  لیدـبت  اـه  ندـمت  يوگو  تفگ  زکرم  هب  دوخ  دـیاب  وکـسنوی  هک  تفگ 
ندمت گنج   [ هیرظن نآ  تسا و  دشر  لاح  رد  هیرظن  نیا  هک  مینیب  یم  .تسا  یناهج  یگنهرف  زکرم  کی  وکـسنوی »  » .دنک ینارنخس 

یلو دراد ، دوجو  یکچوک  ياه  تباقر  .دنرادن  ییاوعد  مه  اب  دشر  لاح  رد  ياهروشک  رـضاح  لاح  رد  .ینیـشن  بقع  لاح  رد  اه [
اب هداـعلا  قوف  لـماع  کـی  .دراد  دوجو  یتعنـص  هخاـش  ود  نیب  تباـقر  مه  روشک  کـی  لـخاد  رد  یتـح  .تسا  يداـع  عوضوم  نیا 

« موس يایند   » طلغ هب  هک  تسا  شرتسگ  لاح  رد  يایند  نآ  دریگ و  یم  ورین  زور  هبزور  تسا و  دشر  لاح  رد  مه  یگرزب  تیمها و 
هدـننک نییعت  یلماع  مکی ، تسیب و  نرق  رد  لماع  نیا  .دـننک  یم  رارکت  ار  نآ  و  دـنتخادنا ، هار  اهینیچ »  » هک یحالطـصا  .دـنمان  یم 

.تسا

؟ تسا یناهج » نیون  مظن   » یلبق تسایس  نامه  همادا  دنا ، هدرک  حرطم  اهییاکیرما  هک  اه » ندمت  گنج   » هیرظن ایآ  س :

تـشونرس نییعت  يارب  اکیرما  مسیلایرپما  طلـست  زا  تسترابع  نآ  دوب و  هداس  یلیخ  یناهج » نیون  مظن   » زا ناـشروظنم  اـهنآ  هلب ؛ ج :
ياهتکرـش اهتـسارت و  تاراصحنا ، تیمکاح  ینعی  یناهج » نیون  مظن   » اقیرفآ ایـسآ و  ات  هتفرگ  نپاژ  اپورا و  زا  ناهج  ياـهتلم  ماـمت 

نودب ياه  یـسارکمد   » هلاقم هب  .دنوش  یم  لیدبت  هدـننک  نییعت  تردـق  هب  دـنراد ، تردـق  هک  یناسک  همه  مظن  نیا  رد  .یللملا  نیب 
تسا رازاب  نیا  تسا ، مدرم  يأر  نودب  اهروشک  نیا    ِ یـسارکمد .دینک  هجوت  هدش ، جرد  کیتاملپید » دنومول   » هیرـشن رد  هک  يأر »

.دنک یم  نیعم  ار  فیلکت  هک 

رازاب تامازلا  ناگدـننکارجا  طقف  اهنآ  نوچ  ریخ ، دـشاب ؟ یم  تلود  اهنآ و  ناگدـیزگرب  مدرم ، رایتخا  رد  زونه  یلم  تیمکاح  اـیآ 
اکیرما مسیلاـیرپما  هک  نیا  مناد ؛ یم  مکی  تسیب و  نرق  رد  هدـننک  نییعت  لـماع  ناوـنع  هب  ار  نآ  نم  هـک  تـسا  يزیچ  نـیا  .دنتـسه 
ظاـحل هب  یناـهج ، تردـق  میظع و  تاـناکما  اـب  نیچ ،»  » روشک دوجو  دـنارذگ ، دـهاوخ  مکی  تسیب و  نرق  رد  ار  دوخ  لوفا  نارود 

یمهم شقن  هک  ناتـسودنه  ناریا و  نوچ  یلقتـسم  ياـهروشک  دوـجو  مه  تسا و  رادروـخرب  نآ  زا  هک  يداـصتقا  عیـسو  تاـناکما 
.تسا هدش  وا    ِ یتحاران ثعاب  نیا  دنتفریذپن و  ار  وا  اما  دورب ، ناتـسودنه  هب  هتـساوخ  یم  نوتنیلک  دـیناد  یم  هک  روط  نامه  .دـنراد 

روط نیمه  مه  اقیرفآ  نیتال و  ياکیرما  رد  اپورا ، ایسآ و  رد  طقف  هن  تسا ، تفرشیپ  لاح  رد  ایند  همه  رد  نالا  هک  تسا  یتردق  نیا 
لیدبت يا  هقطنم    ِ یعقاو تردق  کی  هب  مه  یبونج » ياقیرفآ   » .تسا هدش  ادیپ  یتالاح  مه  الوگنآ  ِدوخ  وگنک و  نادوس ، رد  .تسا 
.تسا هدش  لیدبت  يا  هقطنم    ِ یعقاو تردق  کی  هب  مه  رصم »  » .دهد یم  ناشن  دوخ  زا  يرایـسب    ِ یلم تمواقم  نادوس »  » .تسا هدش 

« رصم »
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اج همه  لوحت  نیا  بیترت  نیا  هب  .دنک  هجوت  دننک ، یم  رکف  شمدرم  هک  هچنآ  هب  هدـش  روبجم  كرابم »  » ياقآ هدرک و  رییغت  رایـسب 
تشه تفه  نیا  منامب و  هدنز  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  .متسه  نیب  شوخ  مکی  تسیب و  نرق  هب  تبـسن  نم  هک  تسنیا  .تسا  هتفرگ  ار 

.منیبب ار  هدنیآ  لاس 

، رت یعاـجترا    ِ یتسار تسد  ياـهتموکح  .تسا  هدـش  ادـیپ  اـهتلود  ياهتـسایس  رد  ریخا و  لاـس  دـنچ  رد  يداـینب  تارییغت  اـپورا  رد 
اهروشک زا  یضعب  رد  اهتسینومک  اهتارکومد و  لایسوس  فالتئا  یتح  اهتارکومد و  لایـسوس  اهتـسیلایسوس ، ياهفالتئا  هب  ار  ناشیاج 
لایسوس هسنارف  رد  .دندش  زوریپ  اهتارکومد  لایسوس  ناملآ ، رد  .دنراد  ار  تیعضو  نیا  یبرغ  ياپورا  روشک  هدزناپ  نونکا  .دنا  هداد 

کی تارکوـمد  ياهتـسینومک  عطاـق و  ياهتـسینومک  اهتــسیلایسوس و  اـیلاتیا  رد  .دـندش  زوریپ  اهتــسینومک  فـالتئا  اـب  اـهتارکومد 
دنله رد  .دنتسه  اهتسیلایسوس  لاقترپ  رد  .تسا  بلاج  یلیخ  هک  دش  زوریپ  رگراک  بزح  مه  ناتـسلگنا  رد  .دنراد  یفالتئا  تموکح 

رد .تسا  اهتـسیلایسوس  تسد  تموکح  دـنالنف  رد  .دـننک  یم  تموکح  اهتـسیلایسوس  ناـنوی  رد  .دـننک  یم  تموکح  اهتـسیلایسوس 
زوـنه کـیژلب  کـچوک و  گروـبمازکول  رد  اـهنت  .دنتـسه  اـهتارکومد  لایـسوس  دـئوس  رد  .دنتــسه  اـهتارکومد  لایــسوس  شیرتا 

رد بلاج  هدیدپ  کی  دوخ  نیا  .دننک  یم  راک  یمدرم  بزح  ود  مه  ایناپسا  دنلریا و  رد  .دننک  یم  تموکح  یحیسم  ياهتسیلایسوس 
.دندوب یعاجترا  هک  تساهتارکومد  لایسوس  زا  رتمک  یلیخ  اکیرما  لباقم  رد  ناش  یبلط  میلست  اهپچ  .تساکیرما  لباقم 

؟ اهتسیلایسوس ای  دنراد  اهییاکیرما  اب  هزرابم  يارب  يرتشیب  هزیگنا  اهتارکومد  لایسوس  س :

.تسا رتشیب  اهییاکیرما  لباقم  رد  اهتسیلایسوس  تمواقم  ج :

؟ دتفا یمن  یقافتا  هکنیا  ای  دش  دهاوخ  مهارف  مه  اکیرما  ینلع    ِ ینیشن بقع  هنیمز  اهنیا ، ندمآ  راک  يور  اب  س :

.تسه اکیرما  تسایس  قلطم  عبات  ناتسلگنا  .تسا  ناتسلگنا  نآ  بلاج  هنومن  ج :

.داد ناشن  لاس  تسیب  نیا  رد  هلب ؛ س :

.دـندرک مایق  ناریا  اب  طباور  يارب  ریخا ، ياهنایرج  نیا  اب  هعفدـکی  اما  دوب  عضوم  نیمه  رد  شیپ  لاـس  ود  اـت  مه  رلب  ياـقآ  یتح  ج :
همه نوچ  تسا ، رتایوگ  همه  زا  نیا  .تساکیرما  لباقم  رد  ینـشور  مایق  نیا  .دنیایب  ناریا  هب  دنهاوخ  یم  نآ  یتفن  ياهتکرـش  ینعی 

زا لبق  نامز  رد  یتح  .درک  یم  تمواـقم  ًـالبق  هسنارف  .درک  یم  تمواـقم  ًـالبق  اـیلاتیا  .دـندرک  یم  تمواـقم  ًـالبق  رگید  ياـهروشک 
هک نیا  زا  لبق  مه  لاتوت  .درک  یم  تمواقم  هسنارف  هسنارف ، رد  اهتسیلایسوس 
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یلو درک ، یم  تمواـقم  اـکیرما  لـباقم  رد  هشیمه  هسنارف  .دـنک  يراـکمه  ناریا  اـب  دوـب  هدـش  رـضاح  دـنوشب ، زوریپ  اهتـسیلایسوس 
نالا .دنوش  کیدزن  ناریا  هب  اپورا  مامت  هک  تسا  نیا  مه  نآ  هجیتن  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  درک و  مایق  هعفدکی  قلطم ، عبات    ِ ناتسلگنا
لابق رد  ناشتـسایس  هتفگ  نالا  زا  هک  دوب  دـهاوخ  شیرتا  اب  اپورا  هعماج  تسایر  هک  مه  دـعب  تساپورا ، هعماـج  سأر  رد  ناتـسلگنا 
هورگ کی  نیا  .درک  دـهاوخ  شـشوک  ناریا  اب  اپورا  هیداحتا  هطبار  میکحت  يارب  هک  هدرک  مـالعا  شیرتا  .درک  دـهاوخ  رییغت  ناریا 

.تسا هداتفا  سامتلا  هب  ناریا  اب  هطبار  هرابرد  همه  اکیرما  تسایس  .اکیرما  تسایس  لباقم  رد  تسا  يدنمورین  رایسب 

یمن مه  ار  فرح  نیا  رگید  الاح  .دنکن  تیامح  مسیرورت  زا  هک  دهد  دـهعت  دـیاب  ناریا  هک  دوب  هتفگ   (1) تیاربلآ شیپ  تقو  دنچ 
ثحب هب  دنک و  حرطم  ار  دوخ  ياهاعدا  اهاضاقت و  مادک  ره  .مینک  تبحص  مینیشنب  فرط  ود  ره  میتسه  رضاح  ًالـصا  ام  هتفگ  .دنز 

نیرتکیدزن هب  رگید  ینعی  تسا ، هدش  هدنزاب  رگید  اجنیا  هک  دنیب  یم  اکیرما  ینعی  .ینیشن  بقع  مدق  کی  هرابود  ینعی  نیا  .دراذگب 
.تسا هتخاب  دوخ  نیدحتم 

؟ تسناد اهییاکیرما  فرط  زا  هدش  باسح  هشقن  کی  دوش  یمن  ار  لیئارسا  هب  اکیرما  فرط  زا  حالس  لاسرا  ایآ  س :

یم تیوقت  ار  شدوخ  اکیرما  رگید  ترابع  هب  .تساکیرما  مکی  هاجنپ و  تلایا  هکلب  هاگیاپ ، کی  طقف  هن  اـکیرما  يارب  لیئارـسا  ج :
.دنا ییاکیرما  دض  ياهورین  یبرع ، ياهروشک  مامت  دشابن  لیئارسا  رگا  دنک  یم  ساسحا  .دنک 

تردق مغریلع  نونکا  اما  .دراد  هگن  اکیرما  عبات  يدودح  ات  ار  بارعا  هکنیا  يارب  یمتا ، بمب  اب  گرزب  شوپرس  کی  ینعی  لیئارسا 
.تسا بلط  گنج  لیئارـسا  دیوگ  یم  هداتـسیا و  لیئارـسا  لباقم  رد  یلک  هب  رـصم  ًالثم  یمتا ، بمب  زا  يرادروخرب  هژیوب  لیئارـسا ،

یم لایخ  نم  .تساکیرما  هیلع  اهنیا  همه  دـننک و  یم  تمواقم  اکیرما  لباقم  رد  ناریا  اب  هطبار  هنیمز  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  رـصم و 
هیداحتا هک  مینیب  یم  .دراد  يدایز  یلیخ  تیمها  نیا  .تسا  ینیـشن  بقع  لاح  رد  هدـمع  روطب  هقطنم  رد  نالا  اکیرما  تسایـس  منک 

ینعی اپورا  هیداحتا  .تسا  هتفریذپ  دوشب ، اه  ندـمت  يوگو  تفگ  لاس  لاس 2001  هک  ار  یمتاخ  ياقآ  داهنشیپ  یعمج  هتـسد  اپورا 
، یسایس طباور  نییعت  روحم  کی  ناریا  .یناهج  مهم  گرزب  كولب  کی  ینعی  اهروشک ، نیا  همه 

.نوتنیلک لیب  تلود  رد  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  تیاربلآ ؛ نیلدام  - 1
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وزج ًامتح  مه  نآ  هک  تساداناک  هدنام  نوریب  هک  يروشک  اهنت  .تسا  هدـش  اپورا  لثم  يا  هقطنم  ای  یگنهرف  طباور  یناسنا و  طباور 
.دراد يدایز  هداعلا  قوف  تیمها  نیا  .تسا  هدش  يوزنم  یلک  هب  هک  اکیرما  دنام  یم  طقف  .دش  دهاوخ  اه  نیمه 

؟ دسر یم  اجک  هب  اه  ندمت  يوگو  تفگ  س :

، ام مالـسا  .مییوگب  ار  نامتارظن  مینیـشنب و  مه  اـب  .ظاـحل  همه  زا  تابـسانم  دوبهب  يارب  تسا  یعورـش  تسا ؛ یعورـش  دوخ  نیا  ج :
یم دروخرب  روج  نیا  امـش  .مینک  یم  دروخرب  روج  نیا  ام  .تسا  نیا  امـش  لئاسم  .ام  لئاسم  تسا  نیا  دیوگ ؛ یم  ار  نیا  ام  ندـمت 
یم لح  ثحب  اب  هکلب  مینک ، یمن  لح  ریـشمش  اب  ار  ناـمفالتخا  میراد ؛ فـالتخا  هک  ییاـج  .مینک  یم  تبحـص  رگیدـمه  اـب  .دـینک 

.دراد تیمها  یلیخ  نیا  .مینک 

.مییآ یم  رانک  نامتاکرتشم  هرابرد  مه  تسا و  نامدوخ  تیوه  ظفح  مه  س :

.دراد تیمها  یلیخ  نیا  و  مینک ؛ يراکمه  میناوت  یم  رتشیب  اجک  هک  میبایب  میناوت  یم  ج :

.شا یسایس  طباور  زا  ریغ  هب  هتبلا  دور ؟ یم  اجک  تکرح  نیا  رد  هیسور ، س :

هک تساکیرما  یکی  .دندش  فیعـضت  یلیخ  شدـحتم  اتودره  هکنیا  يارب  .تسا  فیلکتالب  نالا  تسین ، مولعم  شفیلکت  هیـسور  ج :
تسا تسرد  .دنا  هتفرگ  ار  وا  ياج  اهتارکومد  لایـسوس  هتفر و  نیـستلی  کیدزن  تسود  لهک  هک  ناملآ  رد  رگید  هدش و  فیعـضت 

تـسایس لکـش  هب  رگید  اهنآ    ِ یجراخ تسایـس  یلو  درک ، دـهاوخن  رییغت  ناـم  یجراـخ  تسایـس  دـنتفگ  اـهتارکومد  لایـسوس  هک 
هک تسا  نیا  .تسین  مولعم  شفیلکت  شدوخ  لخاد  رد  هیـسور  .تشاد  دـهاوخ  يرگید  لاکـشا  ًامتح  دوب ، دـهاوخن  لهک    ِ یجراخ

.دوب هدنیآ  تالوحت  رظتنم  دیاب  هیسور  هرابرد 

؟ دش دهاوخ  هچ  هیسور  تاباختنا  س :

دوش یم  هدید  نآلا  هک  هچنآ  .دیآ  یم  ییورین  هچ  وا  زا  دعب  دید  دیاب  .تسا  ینتفر  ًاقلطم  نیـستلی  .تسا  رگید  لاس  ود  تاباختنا  ج :
.دوـش یم  ور  هبور  تسکـش  اـب  دـننک  یم  اهتـسینومک  هیلع  نـآلا  هک  مه  يراـکره  .دنتـسه  دـشر  لاـح  رد  اهتـسینومک  هک  تـسنیا 
نارحب هیـسور  .دوش  ماجنا  هدـنیآ  رد  تسانب  هک  تسا  یلک  تاباصتعا  زا  لبق  تاباصتعا ، نیا  .تسا  هدـش  عورـش  هرابود  تاباصتعا 

.دنارذگ یم  ار  يدیدش 
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يرکفنشور نایرج  ناگناگیب و  یسایس  یگنهرف ، ذوفن 

.دزادرپ یم  دوخ  نورد  هب  رتشیب  هیسور  س :

نتخاس هلأـسم  .دراد  جاـیتحا  طـباور  نیمه  هب  مه  وا  .تسا  مه  تیوقت  لاـح  رد  .تسا  یبوخ  رایـسب  طـباور  ناریا ، اـب  شطباور  ج :
یتیمها اب  لئاسم  دنتـسه ، هرکاذـم  لاح  رد  نالا  هک  یمتا  قرب  رگید  هناخراک  ود  نتخاس  تاحیلـست ، شورف  رهـشوب ، یمتا  هاگورین 
تیعقوم ناریا  یمالسا  يروهمج  منک  یم  رکف  نم  بیترت  نیا  هب  .تسا  تبثم  مهم و  ام  يارب  طابترا  نیا  رد  طقف  هیسور  هتبلا  .تسا 

ره لاح  .تسا  تنایخ  یلخاد  یعرف و  لئاسم  اب  روشک  فیعضت  ساسح ، تیعقوم  نیا  رد  .تسا  هدرک  ادیپ  یلاع  رایـسب    ِ یللملا نیب 
.یخیرات میظع  تیقفوم  زا  يریگولج  زا  تسترابع  دوخ و  هب  ندز  هبرض  زا  تسترابع  یتیعقوم  نینچ  فیعضت  .دشاب  دهاوخ  یم  هک 

دروم نیا  .تسا  هتشادن  ار  یعـضو  نینچ  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  دنک ؟ ادیپ  یعـضو  نینچ  ناریا  ات  هدیـشک  لوط  تدم  هچ  دیناد  یم 
رظن فلتخم  لاکـشا  هب  مدرم  زا  دـیاب  .دـنراذگب  هرواشم  هب  هدرک و  شاکنک  رتقیمع  هچره  لخاد ، رد  يرکف  مهم  لفاحم  یتسیاب  ار 

.دروخ روشک  ِدوخ  هب  هک  دوب  یـساسا  هبرـض  دندرک ، ناگربخ  تاباختنا  ياهادیدناک  دروم  رد  ًالثم  هک  يراک  نم  رظن  هب  .تساوخ 
ناریا رد  يأر  قح  نیزئاح  رفن  نویلیم  تشه  یـس و  اب  هسیاقم  لباق  .درک  دـنهاوخ  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  مه  یمک  رایـسب  هدـع 

در رد  ناـبهگن  ياروـش  لـمع  .دـنک  میرحت  ار  تاـباختنا  هـک  تـسا  نـیا  رکف  رد  نارهت  رد  زراـبم  نویناـحور  عـمجم  نـالا  .تـسین 
هب دنمقالع  هک  تسا  یـسک  رظن  نیا  .تسا  یگرزب  هابتـشا  نم  رظن  هب  .تسا  لماک  هابتـشا  نم  هدیقع  هب  اهدزمان ، زا  یلیخ  تیحالص 

.تسا روشک  تیعقوم  دشر 

لامش زا  .بونج  زا  مه  لامش و  زا  مه  تسا ؛ هدش  عورـش  هیوفـص  نامز  زا  هطبار  نیا  نم  هدیقع  هب  ناریا ؛ اپورا و  طباور  هرابرد  اما 
زا تساپورا و  نامه  وزج  هرخالاب  هک  هیسور  اب  هطبار 
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دنتسه اهیلاغترپ  لوا  هیوفـص  نامز  رد  .تسه  اهـسور  اهیلاغترپ و  اهیـسیلگنا ، اب  هرود  نیا  رد  طباور  .هریغ  اهیلاغترپ و  طسوت  بونج 
.دننک یم  لیدبت  دوخ  هاگیاپ  هب  ریخست و  ار  زمره  هریزج  دشاب و  سابعردنب  نامه  هک  نوربمگ  ردنب  دنیآ و  یم  سراف  جیلخ  هب  هک 
ردنب مسا  دریگ و  سپ  زاب  ار  ود  نیا  هک  دوش  یم  قفوم  دراد ، یتشک  هک  یقرـش  دـنه  یناپمک  زا  نتفرگ  کمک  اب  سابع  هاش  شترا 
ناریا اب  هیسور  هطبار  رگید  يوس  زا  .تسه  هیلوا  دروخرب  کی  نیا  بوخ ؛ تسا ، سابع  هاش  هب  بوسنم  هک  سابعردنب  دوش  یم  مه 

دعب .دنک  یم  حتف  ار  ناخارتسآ  دـشاب ، یم  فوخم  ناویا  نامه  هک  مراهچ  ناویا  رازت  لوا ، بسامهط  هاش  نامز  رد  .دوش  یم  عورش 
یم ناریا  هب  تراجت  يارب  هیسور  زا  يرفن  دصتـشه  تأیه  کی  دوب ، ریبک  رطپ  ردپ  تنطلـس  نراقم  هک  مود  سابع  هاش  نامز  رد  مه 
رطپ .دـنک  یم  ناشدر  دنتـسه  یحیـسم  هک  نیا  ناونع  هب  دریذـپ و  یمن  ار  اهنآ  مود  سابع  هاش  یلو  دـنیآ  یم  نیوزق  هب  اهنیا  .دـنیآ 

هب ینیروا  مان  هب  ینمرا  کی    ِ يربهر هب  تأـیه  نیا  .دتـسرف  یم  ناریا  هب  يرگید  تأـیه  هتـشاد و  يرایـسب  هقـالع  هطبار  نیا  هب  ریبک 
اهشکمشک نیب  رد  هرخالاب  .دوش  یم  هداد  سور  راجت  هب  مه  یتازایتما  دنک و  یم  ییاریذپ  اهنیا  زا  یمرگ  هب  هاش  .دنیآ  یم  ناهفصا 

وکاب تسا  يرجه  لاس 1135  رد  هک  اهدادرارق  نیا  ساسا  رب  .دوش  یم  هتسب  ریبک  رطپ  اب  ییاهدادرارق  لامش  هب  هیـسور  تاضرعت  و 
اب ناریا    ِ يراتفرگ يراذـگاو  نیا  تلع  هتبلا  .دوش  یم  هداد  هیـسور  هب  دابارتسا  ات  دـنبرد  رزخ  يایرد  لحاوس  زا  یـشخب  دـنبرد و  و 

لاغترپ و مه  ایناپسا ، مه  ناملآ ، مه  ناتسلگنا ، مه  هسنارف ، مه  هیوفص ، نامز  رد  .تسا  هدوب  شدوخ    ِ یلخاد عضو  فعض  اهناغفا و 
اب طابترا  يارب  هار  نیرتکیدزن  ناریا  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  .دـننک  یم  شالت  ناریا  اـب  يراـجت  هطبار    ِ يرارقرب يارب  همه  دـنله  مه 

ناریا هب  یگدـنیامن  ياـهتأیه  دـننک  یم  شـشوک  اـهنیا  همه  .تسا  فورعم  مشیربا  هداـج  هب  هـک  یهار  ناـمه  .تـسا  نـیچ  دـنه و 
نامز رد  ناریا  سیلگنا و  تابسانم  .داتسرف  ناریا  هب  یتأیه  هیوفص  نامز  رد  دوب ، رصم  ریخست  رکف  هب  هک  مه  نوئلپان  یتح  .دنتسرفب 

تابـسانم ات  دنتـسرف  یم  ناریا  هب  هیـسور  هار  زا  هتـشاد ، هطبار  هیـسور  اب  هک  ار  تبازیلا  ناگدنیامن  زا  یکی  .دوش  یم  عورـش  هیوفص 
یناگرزاب هطبار  بسامهط  هاش  یلو  دسر  یم  بسامهط  هاش  روضح  هب  نیوزق  رد  وا  .دـنک  رارقرب  ار  ناریا  سیلگنا و  نیب  یناگرزاب 

مان هب  رفن  ود  .دـیآ  یم  ناریا  هب  هاش  يارب  تبازیلا  زا  همان  کی  اب  یتأـیه  لاس 1568  رد  هرابود  .دـنک  یم  در  ار  وا  دریذـپ و  یمن  ار 
ناریا هب  دنیآ  یم  لوا  اهنیا  .دننک  رارقرب  ناریا  اب  یطباور  هک  دنریگ  یم  هزاجا  ناتسلگنا  زا  یلرـش  ینوتنآ  شردارب  یلرـش و  تربار 

هب دننک ؛ یم  يزاب  مه  یشقن  دننام و  یم  اجنیا  رد  اهنآ  .دنوش  یم  هتفریذپ  رفن  ود  نیا  سابع  هاش  فرط  زا  و 
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هنوگ نیمه  هطبار  نیا  .دـننک  یم  تراجت  مه  دـنزاس و  یم  انـشآ  دـیدج  گنج  ياه  هویـش  اب  ار  سابع  هاش  شترا  مه  بیترت ، نیا 
ناریا زا  ار  یلرـش  ناردارب  سابع  هاش  ات  دنهد ، یم  همادا  ار  ناشدوخ  شالت  اهیـسیلگنا  هک  دعب  ياه  هرود  هب  ات  دـنک  یم  ادـیپ  همادا 

ناتـسلگنا هاـش  نیدلارـصان  نارود  زا  .تسا  جراـخ  اـم  ثحب  زا  هک  تسه  یلـصفم  شکمـشک  هطبار  نیا  رد  هتبلا  .دـنک  یم  جارخا 
هاش نیدلارـصان  نامز  رد  ناریا  مظعا  ردص  .دریگ  یم  رابرد  زا  يرایـسب  تازایتما  دـنک و  یم  ناریا  رابرد  رد  يدـج  ذوفن  هب  عورش 

 ِ يروتاتکید زا  یمک  هاش  نیدلارـصان  دـنک  یم  شـشوک  هدوب و  هیکرت  رد  شدوخ  رالاسهپـس  .دـنک  یم  شـشوک  یلیخ  رـالاسهپس 
هب ار  هاش  نیدلارصان  دنک  یم  ششوک  وا  .دنشک  یم  ار  وا  راک ، رخآ  مه  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  مه  یبوخ  مدآ  .دریگب  هلـصاف  قلطم 

یلو .دریگب  اپ  ناتـسلگنا  ناریا و  نیب  طباور  دـنک  یم  شالت  هک  تسوا  .تسا  هنوگچ  عضو  اـجنآ  دـنیبب  اـت  دربب  اـپورا  ناتـسلگنا و 
اههار و ناریا ، نداعم  مامت  .دوب  عیـسو  هداعلا  قوف  دادرارق  نیا  .دوش  یم  وغل  هیـسور  تاضارتعا  تلع  هب  ناتـسلگنا  اـب  ناریا  دادرارق 

نیا .تسا  رتدودحم  هک  دوش  یم  دـقعنم  رتیور  رـسپ  اب  مود  دادرارق  لاس 1889  رد  اهدـعب  .دوش  یم  راذـگاو  رتیور  هب  اجکی  هریغ ،
، دوش یم  تفای  تفن  نامیلـس  دجـسم  رد  هک  مه  ینامز  .دوش  یم  هتـسب  یم  رد 28  هک  دوش  یم  لیدـبت  یـسراد  دادرارق  هب  دادرارق 

کناب .تشاد  دوجو  مه  یهاـشنهاش  کـناب  کـی  لیکـشت  قفاوت  رتیور  مود  ناـمیپ  رد  .دـنک  یم  ادـیپ  تیمها  بونج  تفن  تکرش 
مه اهنآ  هداد و  یم  ضرق  گرزب  راجت  نیکلام و  مامت  هب  .تسا  یلخاد  مود  تلود  کی  هکلب  کناب  کی  طـقف  هن  هتبلا  یهاـشنهاش 
رد .دندرک  یم  تیعبت  کناب  نیا  زا  يراکهدب  نیا  لیلد  هب  و  دندش ، یم  راکهدب  دـنهدب و  سپ  ار  ناش  ضرق  دنتـسناوت  یمن  بلغا 
یم تسدـب  هک  دـنراد  ار  یـضارقتسا  کناب  ياضاقت  اهنآ  .دـننک  یم  زایتما  ياضاقت  مه  اهـسور  یهاش ، کـناب  ناتـسلگنا و  لـباقم 
یم اهـسور  مه  يرگید  تازایتما  .دنریگ  یم  زین  ار  نآ  زایتما  هک  دنراد  ار  نارهت  یلزنا و  نیب  يزاس  هداج  ياضاقت  مه  دعب  .دـنروآ 

رـصاعم خیرات  رد  مهم  ياهدروخرب  نیا  زا  یکی  .دوش  یم  میلـست  دنک و  تمواقم  اهـسور  لباقم  رد  دناوت  یمن  ناریا  تلود  .دنریگ 
مامت هک  نیا  يارب  دـندوب ، یـضاران  زایتما  نیا  زا  هداعلا  قوف  یناریا  راـجت  .دوش  یم  هداد  ناتـسلگنا  هب  هک  تسا  يژر  زاـیتما  هلأـسم 

اب ًالوصا  هک  ینید  ياملع  هب  مدرم  .دوش  یم  هداد  ناتـسلگنا  هب  هدوب ، اهنآ  يازدمآرد  عبانم  زا  هک  وکابنت  نوتوت و  تراجت  تاناکما 
نداد اب  هزرابم  هب  دننک  یم  عورـش  مه  ینید  ياملع  .دننک  یم  عوجر  دندوب ، فلاخم  لکـش  نیا  هب  اهیـسیلگنا  ذوفن  تازایتما و  نیا 

، نامز ماما  اب  گنج  ار  زایتما  نیا  فجن  رد  يزاریـش  هللا  تیآ  هک  دـسر  یم  دوخ  ِدـح  نیرتـالاب  هب  هزراـبم  نیا  یتقو  .تازاـیتما  نیا 
اب گنج  نید ، اب  گنج 
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درخ دننکـش و  یم  ار  اه  نایلق  مامت  اهنز  مه  هاش  نیدلارـصان  ینوردنا  ِدوخ  رد  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  .دـنک  یم  یقلت  بهذـم 
تمواقم نیلوا  نیا  .دننک  وغل  ار  دادرارق  نیا  دنوش  یم  روبجم  هرخالاب  .دننک  لامعتسا  وکابنت  هجو  چیه  هب  دنتسین  رضاح  دننک و  یم 

دندرک اهیسیلگنا  هک  یمهم  ياهراک  زا  یکی  .دوش  یم  هارمه  تیقفوم  اب  هک  تسا  راجاق  یتنطلـس  دادبتـسا  لباقم  رد  ناریا    ِ یمدرم
زا ًالومعم  ار  اهلوپ  نیا  هتشاد و  مزال  لوپ  ناتـسلگنا  هب  رفـس  يارب  هاش  نیدلارـصان  .دندرب  ناتـسلگنا  هب  هبترم  هس  ار  هاش  هک  دوب  نیا 

تلود .دزادرپب  دوخ  ياهدمآرد  زا  تلود  دـیاب  ار  ضرق  نیا  .هریل  ردـق  نالف  هریل ، نویلیم  دـصناپ  تسا ؛ هتفرگ  ضرق  یهاش  کناب 
زا یتسیاب  هک  دندروآ  یم  راشف  اهسور  فرط  نآ  زا  .دهدب  ناتسلگنا  هب  ار  بونج  ردنب  تاکرمگ  اه  ضرق  ناربج  يارب  دوب  روبجم 

قوقح دـنتفرگ ، یم  هرود  نآ  رد  هک  يرگید  زایتما  .دـنک  یم  ادـیپ  همادا  روط  نیمه  اهاوعد  نیا  .دـنریگب  ضرق  مه  هیـسور  تلود 
هب ار  فارگلت  طخ  اجنآ  زا  دـنناوتب  هکنیا  يارب  دـنریگ ، یم  ار  نارهت  نیقناخ و  نیب  فارگلت  طخ  زایتما  اهیـسیلگنا  .دوب  يزرم  نورب 
اب هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناش  یمئاد  تباقر  رد  اهیـسیلگنا  اهـسور و  ياوعد  .دوب  ناشدوخ  زاین  دروم  هک  دـننک  لـصو  ناتـسودنه 
هک نیا  زا  تسترابع  دادرارق  نیا  .دنتـسب  ناریا  اب  ار  دادرارق 1907  هنایفخم  هک  دوب  نیا  مه  اب  ناشندمآرانک  .دـنیایب  رانک  رگیدـمه 

کی ناتسلگنا و  هقطنم  يرازت ، هیسور  دش ، هقطنم  هس  ناریا  دندرک ، میسقت  ناتسلگنا  هیسور و  نیب  تباث  ذوفن  هقطنم  ود  هب  ار  ناریا 
فرط هب  ار  اهـسور  ذوفن  هنوگ  ره  هار  دـنک  یم  شـشوک  ناتـسلگنا  بیترت  نیا  هب  .دوب  فرط  یب  هقطنم  رهاظ  هب  هک  یطـسو  هقطنم 
ناریا طسو  فرط  یب  تمـسق  نیمه  نییعت  یکی  دهد : یم  ماجنا  راک  ود  هیـسور  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  سپ  .دنک  دس  ناتـسودنه 
سیلپ تسرپرـس  .دنک  یم  داجیا  دوخ  ذوفن  هقطنم  رد  هک  تسا  بونج  سیلپ  مه  یکی  تسین و  اهـسور  ذوفن  هقطنم  وزج  هک  تسه 
هتسباو ناتسلگنا  لک  هدنیامن  ینعی  ناتسودنه  هب  هک  تسا  ناتسلگنا  تسایـس  ناگدننادرگ  زا  یکی  وا  .دنک  یم  نییعت  مه  ار  بونج 

يا هزات  عضو  لوا ، یناهج  گنج  عورش  زا  دعب  .تسا  هدرک  یم  راک  ناتـسودنه  رد  ناتـسلگنا  هنطلـسلا  بیان  رظن  ریز  سکاس  .دوب 
یم باسح  هب  ناملآ  نیدـحتم  وزج  هتـشاد و  طابترا  ناملآ  اب  هک  تسا  ینامثع  يروطارپما  فرط  کـی  زا  دوش ؛ یم  ادـیپ  ناریا  رد 

هک دندوب  مه  اهیسیلگنا  اهسور و  اهینامثع ، اهناملآ و  زا  ریغ  .دشاب  هتشاد  یـسرتسد  ناریا  بونج  تفن  هب  تساوخ  یم  ینامثع  .دمآ 
شترا هلیـسو  هب  ناریا  لاغـشا  نآ  درک و  داجیا  ناریا  رد  ار  يدـیدش  هداعلا  قوف    ِ یتخبدـب لوا  یناهج  گنج  .دنتـشاد  داحتا  مه  اب 

بالقنا نآ  دش و  ادیپ  اپورا  ههبج  رد  یمیظع  لوحت  نیح  نیا  رد  .تسا  سور  سیلگنا و 
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هکنیا لوا  .درک  داجیا  یساسا  رییغت  ناریا  تسایـس  رد  نآ  يود  ره  هک  تشاد  هجیتن  ود  هیـسور  رد  ربتکا  بالقنا  .دوب  هیـسور  ربتکا 
رایـسب قطانم  دادرارق  نیا  ساسا  رب  .تسب  ناملآ  اب  دادرارق  کی  دوش  ماـمت  گـنج  هکنیا  يارب  نینل  ربتکا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

دـش و دـهاوخ  بالقنا  ناملآ  رد  يدوزب  هک  دوب  دـقتعم  نینل  .تفرگ  رارق  ناملآ  رایتخا  رد  همیرک  ردـنب  اـت  نیارکوا  نوچ  یعیـسو 
ار دادرارق  نیا  نم  هک  تفگ  یلو  دـش  دادرارق  نیا  ياضما  رومأم  یکـستورت  لوا  راب  .درک  دـنهاوخ  هیلخت  ار  قطانم  نیا  اـهنآ  ِدوخ 
نآ رد  .داد  ناشن  ار  دوخ  تیعقاو  نیا  اهدـعب  .داتـسرف  أضما  يارب  يرگید  هجراـخ  ریزو  هدرک و  راـنکرب  ار  وا  نینل  .منک  یمن  أـضما 

اهیـسیلگنا .دنتـشادن  ار  ناجیابرذآ  ای  ینامثع و  ناریا ، لحاوس  هایـس ، يایرد  رد  یتافرـصت  نتـشاد  ناکما  یلیخ  اهناملآ  رگید  عقوم 
یلخاد گنج  .دوب  هدـش  یلخاد  گنج  راتفرگ  یبالقنا  شترا  نوچ  دنداتـسرف ، ناریا  لامـش  ات  ار  دوخ  شترا  رتشیب ، ناـنیمطا  يارب 

ناریا رد  هک  هیـسور  شترا  بالقنا ، هجیتن  رد  .تشاد  نایرج  زاقفق  رد  يوروش  داحتا  بونج  ینعی  ناـجیابرذآ    ِ یبونج تمـسق  رد 
هب نیمز  نتفرگ  يارب  دنهاوخ  یم  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  هدرک ، مایق  دوخ  نارـسفا  هیلع  نازابرـس  .دوش  یم  ور  هبور  یتالکـشم  اب  دوب 
یم ار  ناریا  مامت  ناتسلگنا  شترا  دنک و  یم  كرت  ار  ناریا  یلک  هب  هیسور  شترا  .دندوب  ناقهد  اهنیا  همه  نوچ  .دندرگزاب  هیـسور 

يارب عقوم  نیرتهب  نالا  هک  تسا  رکف  نیا  رد  ناتسلگنا  .دنک  یم  يورـشیپ  مه  تقو  نآ  نارا  ینعی  ناجیابرذآ  نیمه  ات  هکلب  .دریگ 
تـشاد هدیقع  ناتـسلگنا  .تشادن  ریبک  بالقنا    ِ يزوریپ هب  يدیما  ناتـسلگنا  اریز  تسا ، دوخ  هرمعتـسم  روشک  کی  هب  ناریا  لیدبت 
دادرارق مه  هلصافالب  ساسا  نیا  رب  .دوب  دهاوخن  لبق  هیسور  رگید  دهد ، تسکـش  ار  نویبالقنا  ینعی  اهخرـس  دناوتب  هیـسور  رگا  هک 

، دادرارق نیا  زا  هدام  کـی  .تساـهدادرارق  نیرت  نیگنن  زا  هک  دـنک  یم  دـقعنم  هلودـلا  قوثو  هنیباـک  هلیـسو  هب  ناریا و  رد  ار   1919
ندیـشک دادرارق  هک  تسا  نیا  بلاج  .دراد  يا  هداعلا  قوف  شزرا  تفن  يارب  هک  تسا  بونج  رزخ و  ياـیرد  نیب  نهآ  هار  ندیـشک 

هب لامش  نهآ  طخ  ندش  هدیـشک  هب  دنمقالع  هشیمه  اهیـسیلگنا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  هدوب  مه  رتیور  دادرارق  وزج  نهآ  هار 
دیاـش .هدوب  وا  تسد  رد  هک  دوش  لـصو  قارع  هب  نهآ  طـخ  نیا  تساوـخ  یم  هک  دوـب  نیا  ناتـسلگنا  هقـالع  تلع  .دـندوب  بوـنج 

ناخاضر مه  دـعب  .درک  یم  لصو  سابعردـنب  ناهفـصا و  هب  ار  نارهت  هک  دوب  یطخ  يداصتقا ، ظاحل  زا  نهآ  هار  دادرارق  نیرتمهم 
.دنریگ یم  ار  اجنآ  هتفر و  ناجیابرذآ  هب  دوخ  شترا  اب  دنهد و  یم  همادا  ار  ناشراک  اهیـسیلگنا  .درک  ارجا  ار  اهنآ  هشقن  نیمه  نیع 

هب اهیسیلگنا  یلو  دنریگب ، تسد  رد  زاقفق  رد  ار  وکاب  تموکح  هک  دندوب  هدش  قفوم  یبالقنا ، يورین  اهتسینومک  اجنآ  رد 
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اب هدرک و  تشادزاب  ار  یبالقنا  تلود  دارفا  همه  ناتسلگنا  ماجنارس  .دننک  یم  کمک  يریاشع  ياسؤر  زا  رفن  ود  یلحم و  نیعجترم 
نیا دوبدای  يانب  دینک ، رفـس  وکاب  هب  رگا  .دـنک  یم  نارابریت  ار  دارفا  نیا  ناتـسنمکرت  يارحـص  رد  درب و  یم  ناتـسنمکرت  هب  یتشک 
یتقو يرذآ و ...  ینمرا ، یجرگ ، سور ، دـندوب ؛ فلتخم  ماوقا  زا  دارفا  نیا  .تسا  هعقاو  نیا  رد  یبلاج  يارجاـم  .دـینیب  یم  ار  دارفا 
دازآ دریگب ، هدهع  رب  ار  نارگید  مادـعا  دوخ  عمج  نیا  زا  سکره  دـیوگ ، یم  مادـعا  هدـنامرف  دـنرب ، یم  نارابریت  يارب  ار  اهنیا  هک 

نارابریت روتسد  یتقو  .دنک  یم  یگدامآ  مالعا  هدوب  هیقب  زا  رت  تفلک  ندرگ  هتـشاد و  سور  داژن  هک  دارفا  نیا  زا  یکی  .دش  دهاوخ 
يوروش ات  دراد  همادا  نایرج  نیا  .دشک  یم  ار  مادعا  هورگ  هدنامرف  ددرگ و  یمرب  شناراطقمه ، مادـعا  ياج  هب  يو  دوش ، یم  هداد 

وکسم و هیحان  طقف  .دندوب  هداتسرف  بالقنا    ِ یبوکرس يارب  ار  دوخ  شترا  يراد  هیامرـس  روشک  هدفه  .دنک  یم  يورـشیپ  هب  عورش 
شترا گرزب  هدـنامرف  راـهچ  .دـندوب  هدـمآ  يربیـس  زا  هک  دوب  ینپاژ  ياـهورین  تسد  رد  هیقب  دوب و  هدـنام  یقاـب  دارگنینل  زا  یمک 

سلگناخرا و رد  لامش و  رد  اهییاکیرما  .دنتشاد  روضح  نیقفتم  ياهشترا  مه  ناشرـس  تشپ  دندوب و  یحاون  نیا  رد  يرازت  هیـسور 
ار اهنیا  دـندش  قفوم  یمیظع  تافلت  اب  یبالقنا  ياهورین  اما  .دـندوب  ماناپ  رد  اـه  ینپاژ  .دنتـشاد  روضح  زاـقفق  بونج  رد  اهیـسیلگنا 

نیا .میراد  ار  سیلگنا  شترا  تشگزاب  اپورا و  رد  ناتـسلگنا  تسکـش  هلأـسم  يزوریپ ، نیا  زا  دـعب  .دـنوش  زوریپ  دننکـشب و  مهرد 
.دنک یم  هیلخت  ار  طاقن  نیا  زا  ییاه  تمسق  اهدعب  هک  تشاد  روضح  زین  ناتسناغفا  ناتسنمکرت و  ناسارخ و  لامش  رد  یتدم  شترا 

ناتسلگنا دیدج  هویش  تیطورـشم و  بالقنا  هرود  دیدج ، نارود  .دوش  یم  عورـش  يدیدج  نارود  ناتـسلگنا ، شترا  جورخ  زا  دعب 
نیا یپ  رد  ناخاضر  ش.ه  ياتدوک 1299  هک  دـتفا  یم  ناریا  رد  میژر  رییغت  رکف  هب  ناتـسلگنا  هرود  نیا  رد  .تسا  ذوفن  همادا  يارب 

ياتدوک 1299 هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـیوگ  یم  يو  .دراد  یبلاج  هتکن  هراب  نیا  رد  ناـیزوتاک  نویاـمه  .دریگ  یم  تروص  هشیدـنا 
هب عقوم  نیارد  اهیسیلگنا  .دوب  یندش  اتدوک  نیا  اب  طقف  دادرارق 1919 ، لماک  ماجنا  ینعی  .دوب  دادرارق 1919  يارب  یلیدب  ناخاضر 

ءایضدیس نیب  لیلد  نیمه  هب  دنک ، نیمضت  ار  اهنآ  عفانم  دناوت  یمن  درادن و  يا  هدیاف  روشک  رد  یگناگود  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا 
یم دوخ  تارطاخ  رد  ناریا ، رد  ناتـسلگنا  فورعم  هدـنامرف  .دـننک  یم  باختنا  ار  یکی  هدوب  یماـنمگ  رـسفا  کـی  هک  ناـخاضر  و 

اب ناریا  تابـسانم  رد  يدـیدج  نارود  بیترت  نیا  هـب  .تـسا  هدـیزگرب  هدرک و  باـختنا  راـک  نـیا  يارب  ار  ناـخاضر  وا  هـک  دـیوگ 
.تسا يدیدج  لصف  دوخ  هک  دوش  یم  زاغآ  يوروش  داحتا  ناتسلگنا و  ياهروشک 
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رد ذوفن  نارود  ردان ، لیاوا  هیوفص و  نامز  رد  ییاسانش  نارود  دنا ، هدنارذگ  ناریا  رد  ار  هلحرم  هس  ناتسلگنا  هژیوب  ناییاپورا ، س :
.راجاق تنطلس  رخاوا  رد  هطلس  هرود  هریغ و  اه و  مکلم  اب  راجاق  لیاوا 

هنومن روطب  .دوـب  يرامعتـسا  اـنعم  ماـمت  هب  هک  دـش  یم  هتـسب  ییاـهدادرارق  هلحرم ، نیا  رد  .دوـبن  ذوـفن  هلحرم  اـهنت  مود  هلحرم  ج :
کناب هک  ما  هتفگ  اهراب  .تشاد  یپرد  ار  ناریا  ندرک  هرمعتسم  یسراد  دادرارق  هلمج  زا  دش ؛ هتسب  راجاق  ناهاش  اب  هک  ییاهدادرارق 

، تسا هدوب  زین  يا  هطلـس  همین  هرود  ذوفن ، ینعی  مود  هرود  بیترت  نیا  هب  .دـندوب  ناریا  یعقاو  ماکح  بونج  تفن  تکرـش  یهاـش و 
.تسا هدش  لیدـبت  قلطم  هطلـس  هب  سپـس  هطلـس و  همین  هب  هک  يذوفن  ذوفن ؛ دـعب  هدوب و  ییاسانـش  ادـتبا  .هتـسارآ  يرهاظ  اب  یهتنم 

کی ناونع  هب  تیطورشم  بالقنا  يارب  نینل  لیلد  نیمه  هب  .دوب  هرمعتسم  همین  روشک  کی  هرود  نیا  رد  ناریا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
زا یکی  اـب  ار  ناخراتـس  نینل ، متفگ ، هک  روطناـمه  .دوـب  لـئاق  شزرا  هداـعلا  قوـف  ناریا  يـالاب  زا  بـالقنا  هـن  يا و  هدوـت  بـالقنا 

هیاپ زاغآ و  نارود  یتسیاب  ار  مود  هرود  نیا  بیترت  نیا  هب  .دـنک  یم  هسیاقم  هیـسور  رد  دوخ    ِ یناقهد تازراـبم  ناربهر  نیرتفورعم 
.تسناد ناتسلگنا  رامعتسا  هطلس    ِ يراذگ

؟ دهد لیکشت  تموکح  شدوخ  ات  درکن  لاغشا  ناتسودنه  لثم  ار  رصم  هیروس و  نانبل ، قارع ، نوچ  ییاهروشک  ناتسلگنا  ارچ  س :

هک دـندوب  یمهم  تردـق  ود  نیا  .دوـب  ربـتکا  بـالقنا    ِ يزوریپ ات 1921  زا 1919  يرازت و  هیــسور  دوـجو  اـت 1917  نآ  تـلع  ج :
اب تباقر  نمـضرد  ناتـسلگنا  نارود ، نیا  مامت  رد  هک  مینیب  یم  .دنک  راتفر  اهنآ  لیم  فالخرب  ییاهنت و  هب  تسناوت  یمن  ناتـسلگنا 

.دش میـسقت  ناریا  دادرارق 1907  رد  .تسا  هدـننک  صخـشم  ًالماک  دادرارق 1907  .دـشاب  هتـشاد  مه  ییاهتقفاوم  تسا  روبجم  اـهنآ ،
دهاوخ یمن  ناتـسلگنا  .مینک  لیدـبت  هرمعتـسم  کی  هب  میریگب و  ار  ناریا  مامت  میناوت  یمن  ام  هک  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ناریا  میـسقت 

شا هنومن  هک  دشاب  ناش  نیب  یلصافدح  هک  تسا  ناتسلگنا  مهم  تسایس  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوخ    ِ یلامـش بیقر  اب  یمیقتـسم  دحرس 
.تسا دادرارق 1907  رد  ناریا  فرط  یب  هقطنم 

یگنهرف و ياهیگژیو  اه  یضعب  .دشاب  لیخد  هلأسم  نیا  رد  دناوت  یم  رادقم  هچ  ناریا ، صاخ  تیعضو  گنهرف و  ياه  یگژیو  س :
.دنناد یم  عوضوم  نیا  لماع  ار  ناریا    ِ یمیلقا تیعقوم 

سیلپ اب  اهیناتسگنت  دربن  هب  طوبرم  هبرجت  نیا  .دنتشاد  یخلت  هبرجت  ناریا  رد  اهیسیلگنا  ج :
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بـالقنا رد  هک  تسا  تسرد  .دراد  دوجو  يوق  هداـعلا  قوف    ِ یلم تاـساسحا  ناریا  رد  هک  دـندید  اـهنآ  گـنج  نیا  رد  .دوب  بونج 
خیراـت رد  هـک  ار  ییارگ  یلم  اهیـسیلگنا  یلو  دوـب ، نارهت  رد  اـهنت  ناـجیابرذآ ، نـالیگ و  زا  ریغ  عیـسو  يا  هدوـت  دربـن  تیطورـشم 

ار اهنآ  صاخ  تیعضو  نیا  .دراد  یصاخ  تیعضو  ناریا  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  .دنتخانـش  یم  یبوخب  دوب ، ناریا  هلاس  رازه  تازرابم 
یلامـش بیقر  ًالوا  دننک ، لیدبت  هرمعتـسم  هب  ار  ناریا  رگا  هک  دـندرک  یم  باسح  اهنآ  .دـننک  باسح  نآ  يور  ات  دوب  هدرک  روبجم 

اهنآ هدننکدوبان  تسناوت  یم  یلامـش  بیقر  اب  دـنویپ  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  یلخاد    ِ ییارگ یلم  يورین  ًایناث  تشاد و  دـنهاوخ 
يارب دمآرد  عبانم  نیرتمهم  هک  ار  بونج  تفن  عبانم  .دندرب  دوس  مه  لکش  نیمه  هب  دندرک و  راتفر  هنالقاع  اهنآ  لیلد  نیا  هب  .دشاب 

نم رظن  هب  .دوب  ناریا  تفن  دوـجوم ، تفن  اـهنت  دوـبن ؛ تیوـک  ناتـسبرع و  تفن  عـقوم  نآ  .دـندرب  دوـخ  يارب  دوـب  ناتـسلگنا  شترا 
.دندرک یم  راتفر  هنالقاع  ناشدوخ ، عفانم  يارب  اهیسیلگنا 

هعاشا و یگنهرف  ذوفن  .یماظن  ذوفن  یـسایس و  ذوفن  یگنهرف ، ذوفن  تسا : حرطم  راکهار  عون  هس  ناریا ، رد  برغ  ذوفن  هراـبرد  س :
تیبرت اـی  يریگراـک و  ندـیرخ ، یـسایس ، ذوـفن  .رامحتـسا  لکـش  هب  هچ  لاذـتبا و  تروـص  هـب  هـچ  تـسا ؛ یبرغ  گـنهرف  جـیورت 
شترا يارما  نارس و  ندیرخ  شترا و  نداد  ناماس  ای  سیلپ  لکش  رد  هچ  مه  یماظن  ذوفن  .دوب  ناریا  نارگتموکح  اهرادمتـسایس و 

.دوب راجاق  هرود  رد 

ار مدرم  دهاوخ  یم  رامعتسا  .دراد  هیاپ  هس  ذوفن  .تسه  مه  ذوفن  لکـش  هس  نیا  تسا ، رامعتـسا  هک  ییاهاج  همه  رد  یلک  روطب  ج :
رگا .تسا  رثؤم  هدـمع و  لماوع  زا  یکی  یتسرپ  نهیم  یلم ، گـنهرف  رد  .دـنک  ادـج  ناـشدوخ    ِ یلم گـنهرف  زا  یگنهرف ، ذوفن  اـب 

تمواقم يورین  کی  گرزب و  عنام  کـی  هدرک و  تیبثت  روشک  نیا  لـخاد  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هتـسناوت  دـنک ، ادـج  نآ  زا  ار  مدرم 
ار دوخ    ِ یماـظن ياـهورین  هک  نیا  نودـب  دراد ، هگن  دوخ  عباـت  تموکح  اـب  ار  يروشک  دـناوت  یم  شور  نیا  .دربب  نیب  زا  ار  گرزب 

یم یماظن  ياهورین  زا  هدافتـسا  هب  روبجم  دـنک و  هلباقم  دـناوت  یمن  دوش ، یم  داـیز  یلم  تمواـقم  هک  يرگید  ياـهاج  رد  .درواـیب 
تسناوتن ناریا  رد  .دنامب  ناتسودنه  رد  رگبوکرـس    ِ يوق شترا  کی  نتـشاد  نودب  تسناوت  یمن  ناتـسلگنا  .ناتـسودنه  لثم  دوش ؛

یبیقر نینچ  ناتسودنه  رد  یلو  درک ، یم  شزاس  هب  روبجم  ار  وا  هک  دوب  یلامش  بیقر  دوجو  نآ  تلع  هک  میتفگ  .دنکب  ار  راک  نیا 
هتبلا .تسا  هدرک  یم  هرادا  شترا  اب  مینیب ، یم  هک  رگید  ياجره  ای  ایـسآ و  رد  هچ  اقیرفا ، رد  هچ  ار  ناتـسلگنا  تارمعتـسم  .تشادن 

دنتفرگ و یم  ار  یلم  نینئاخ  هدع  کی  .درک  یم  هدافتسا  تسا  هتفگ  نوسکین  هک  روطنامه  مه  یلم  نئاخ  ياهورین  زا  هار  نیا  رد 
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ورهن و یگدـنز  .دوب  اـهنآ  ظـفاح  مه  سیلگنا  شترا  دـنداد ، یم  لیکـشت  ناتـسودنه  هدـناشن  تسد  تموکح  لکـش  هب  یتـموکح 
.دنتشاد ناتسودنه  نازرابم  اب  ینشخ  راتفر  هچ  هک  مینیب  یم  میناوخ ، یم  هک  ار  يدناگ 

، اه هدازهاش  اه ، هاش  نارادمتسایس ، یکی  دندوب : روشک  رد  اهییاپورا  عفانم  ظفاح  جورم و  عفادم ، هک  میتشاد  هتسد  ود  ناریا  رد  س :
هک دندوب  نارکفنشور  يزورما  ریبعت  هب  ای  نادنمشیدنا  حالطصا  هب  هدع  کی  مود  نایرابرد و  يولهپ  هرود  رد  اه و  هنطلس  اه ، هلود 

 ِ يرجم زاس و  هنیمز  نک و  فاص  هداج  دوش  یم  ار  اهنیا  .يراـگن  هماـنزور  توسک  رد  اـی  دـندوب و  يرنوساـمارف  تالیکـشت  رد  اـی 
.تسناد برغ  فادها 

دوجو دـیتفگ ، امـش  هک  ییاه  هدـیدپ  نیا  .داد  ماجنا  يوق  راد و  هشیر  قیقحت  دـیاب  ناریا ، رد  برغ  اـی  رامعتـسا  لـماوع  هراـبرد  ج :
یساغآازریم يرون ، ناخاقآ  ناطلسلا ، نیما  لثم  هاش  نیدلارصان  هاش و  یلعحتف  رابرد  دارفا  ناخاضر ، شترا  ناهدنامرف  ًالثم  .تشاد 

یم دـندمآ و  یم  رانک  برغ  اـب  ناـشدوخ  عفاـنم  ظـفح  يارب  ینعی  دـندوب ، لـماع    ِ نارادمتـسایس اـهنیا  .دـندوب  برغ  لـماوع  و ... 
نیا دندوب ، برغ  گنهرف  رادفرط  ًالوصا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  رگید  هتـسد  .دنتـسه  هتـسد  کی  اهنیا  .دنتخودنا  یم  تورث  دندیپاچ و 
یم مشچ  هب  اهنوسامارف  نایم  رد  مه  ناشمسا  .مدرم  یگنهرف  دشر  یسارکمد و  يدازآ ، لثم  دندوب  هدید  ار  برغ  تبثم  تاکن  هدع 

ریازجلا رد  یبالقنا  هیاپ  کی  زا  هقرف  نیا  .دراد  یمخو  چـیپ  رپ  ینالوط و  هداعلا  قوف  خـیرات  يرنوسامارف  هک  دـیناد  یم  هتبلا  .دروخ 
رد اما  .دوب  هدـنبیرف  مه  هیاپ  ود  نیا  .دوب  ینید  تافارخ  اب  تیدـض  مه  شمود  هیاپ  .دـندوب  یبالقنا  ياـهانب  مه  ًاـعقاو  دـش و  عورش 

.دش لیدبت  یبرغ  ياهروشک  ناتسلگنا و    ِ يرامعتسا لماع  هب  دوخ  لماکت  نارود 

.تشاد دوجو  مه  اکیرما  رد  رخاوا  نیا  ناملآ و  رد  هسنارف ، رد  يرنوسامارف  س :

رادفرط یقرت و  هب  دنمقالع  تسرپ ، نطو  دارفا  هدع  کی  هدنبیرف ، ياهراعـش  اب  يرنوسامارف  .دوب  هتفر  مه  اکیرما  هب  يرنوسامارف  ج :
شالت .دـندش  یم  لیدـبت  برغ  ناتـسلگنا و  لماوع  هب  تیلاعف  ریـسم  رد  مه  اهنیا  زا  هدـع  کی  .درک  یم  بذـج  ار  یعامتجا    ِ یقرت

هورگ نیا  يودره  اریز  .دـندوب  نادنمـشیدنا  نارادمتـسایس و  بلج  یپ  رد  اهنآ  هکلب  دوبن ، هعماج    ِ يداع دارفا  بلج  يرنوساـمارف ،
مدآ هک  لاح  نیع  رد  دندوب ، دنمشیدنا  هک  لاح  نیع  رد  نادنمشیدنا  زا  یضعب  .دنشاب  هتشاد  روشک  رد  يرایـسب  ریثأت  دنتـسناوت  یم 

رد تمکح  ریـس   » ًالثم .دندمآ  یم  رامـش  هب  زین  اهنآ  لماع  یغورف ، لثم  دندرک ، یم  یملع  یتاقیقحت و  ياهراک  دـندوب و  يداوساب 
باتک یغورف  »ي  اپورا
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نیع رد  دوب و  ناریا  يالاب  هدر    ِ یتاقیقحت ياهتیـصخش  زا  یکی  یغورف  .تسا  یندـناوخ  بلاج و  ياهباتک  زا  تسا و  یبلاج  رایـسب 
هب لماک  داقتعا  هکلب  دوبن ، ناطلـسلا  نیما  لثم  ینعی  دوبن ، لوپ  يارب  نم ، رظن  هب  مه  تیعبات  نیا  .ناتـسلگنا  تسایـس  عباـت  مه  لاـح 

.تشاد ناتسلگنا 

.تشاذگ مان  یگتفیش  ای  يرکف    ِ یگتسباو ار  یگتسباو  نیا  دوش  یم  ایآ  س :

.درک میهاوخ  تفرشیپ  دوش ، رقتسم  ناتسلگنا  تسایس  رگا  هک  رکف  نیا  ناتسلگنا ؛ تسایس  هب  یگتفیـش  يرکف و  یگتـسباو  هلب ؛ ج :
زا هداز  یقت  ِدوخ  ًالثم  .دنتـسه  یماما  فیرـش  لاثما  شقلطم  تیرثکا  هتبلا  دراد ؛ دوجو  یتواـفتم  یلیخ  یلیخ  فیط  اـهنوسامارف  رد 

ار هداز  یقت    ِ یبالقنا قباوس  نآ  یغورف  هتبلا  .دوش  یم  لیدـبت  اهنآ  لـماع  هب  دوب ، ممعم  زیربت  رد  هک  زراـبم  یعقاو و  یبـالقنا  کـی 
یکی نآ  اما  هدرک ، ادـیپ  ناتـسلگنا  هب  داقتعا  هک  ات  هدرک  یط  ار  یلوزن  ریـس  کی  هداز  یقت  دنتـسه ؛ توافتم  مه  اـب  ود  نیا  .درادـن 

.تسا هدش  لیدبت  یبرغ  ندمت  هتفیش  هب  هدرک و  رفس  اپورا  هب  لیصحت  يارب 

ار يا  هدع  هک  ییاپورا ، ندمت  قرب  قرز و  .دنتسه  یـساسا  شقن  کی  ياراد  اپورا  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  هتفیـش  رد  تاعوبطم  س :
عفادم نم  دـنیوگ  یم  هک  نیا  دوب ، هتفگ  یهلا  نیدـلاردص  اب  يا  هبحاصم  رد  ءایـضدیس  ًالثم  .دـناشک  یگتـسباو  ای  یگتخابدوخ  هب 

رد يراد  هلگ  هللادـبع  ًالثم  ای  .متـسناد  یم  ناتـسلگنا  اب  طابترا  رد  ار  ناریا  تداعـس  هکلب  مدوب ، وا  رودزم  هک  نیا  هن  مدوب ، سیلگنا 
اه و يدوعـسم  مه  اهدـعب  یتشد ، یلع  يزرمارف ، نمحرلادـبع  لثم  يدارفا  .دـنک  یم  هراـشا  يدراوم  نینچ  هب  هتـشون و  شتارطاـخ 

.دنتسه شامق  نیا  زا  اه  هداز  حابصم 

یتشد .دـنراد  مه  یگنهرف  تیعقوم  هک  دنتـسه  یتشد  لثم  یناسک  نامه  هورگ  کی  دنتـسه ، هورگ  ود  دـیدرب  مان  هک  اـهنیا  نیب  ج :
کی طقف  .دـندوبن  يداوساب  مدآ  دـندوبن و  هراـکنیا  ًالـصا  .دنتـشادن  داوس  ًالـصا  اـه  يدوعـسم  یلو  .دوب  بیدا  دوب ، يداوساـب  مدآ 
یتشد لـثم  .دوب  يداوساـب  مدآ  هداز  حابـصم  رتـکد  دـینک  ضرف  ًـالثم  .دـندوب  هدرک  تسرد  تاـعالطا  هماـنزور  ماـن  هب  ار  هاگتـسد 

هدرک لیـصحت  دـندوب و  يداوس  یب  ياه  مدآ  ًاعقاو  اـه  يدوعـسم  .تشاد  تواـفت  اـه  يدوعـسم  اـب  مه  زاـب  یلو  دوبن  هدرکلیـصحت 
ینعی .دوب  هتـسباو  اج  هس  ای  ود  هب  مه  ناشتاعوبطم  هن !؟ ای  دوب  هدرک  مامت  مه  ار  هطـسوتم  يدوعـسم  سابع  یتح  مناد  یمن  .دـندوبن 

حیجرت ار  یجراخ  بابرا  دشاب ، ضراعت  رد  ناش  یجراخ  بابرا  اب  وا  تسایـس  هک  یعقوم  نآ  رگم  دـندوب ، ناخاضر  تموکح  عبات 
نم بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  زوریپ  هک  تسا  یجراخ  بابرا  ضقانت  نیا  رد  هک  دنتسناد  یم  نوچ  دنداد  یم 
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یم پاچ  جراخ  رد  هک  ییاه  همانزور  ای  دوب  ییاه  همان  بش  تیطورشم  نارود  رد  .میتشادن  لقتسم  تاعوبطم  هرود  نآ  رد  مدقتعم 
.میتشادن لقتسم  تاعوبطم  ناخاضر  هرود  رد  اما  دش ،

...دندش یم  پاچ  لوبناتسا  یئبمب و  هتکلک ، هرهاق ، ندنل ، رد  هک  ییاه  همانزور  س :

.دـندوب ناریا  رد  یبالقنا  لوحت    ِ یعقاو رادـفرط  یقرتم  تاعوبطم  نیا  .دـندمآ  یم  ناریا  هب  دـندش و  یم  پاـچ  اـهاجنآ  رد  هلب ؛ ج :
.دوش عیزوت  تسناوت  یمن  مه  همان  بش  هک  دوب  يوق  سیلپ  ردقنآ  .تشادن  دوجو  لقتسم  تاعوبطم  رگید  ناخاضر  نارود  رد  یلو 

تاعوبطم دوب  مکاح  كاواس  هک  مه  تقونآ  ات  .دوش  یم  ادیپ  دیون »  » لثم یفخم  یتایرشن  هک  تسا  ناخاضر  نارود  رخاوا  رد  اهنت 
هلجم همانزور و  اهنت  هرود  نآ  رد  اما  دنتـسه ، هماـنزور  زا  رت  يوق  یلیخ  یهورگ  ياـه  هناـسر  زورما  هتبلا  .تشادـن  دوجو  یلقتـسم 

، تسه هخـسن  رازه  دـصراهچ  دصیـس ، تاعالطا  همانزور  رگا  زورما  .دـنتفرگ  یم  ربرد  ار  مدرم  زا  یمک  رایـسب  رـشق  مه  اهنیا  دوب ،
يا همانزور  هک  تسه  دـنمقالع  مه  تاهد  رد  نونکا  .دـندوب  مک  داوساب  دارفا  .دوبن  هخـسن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  ًالثم  ناخاضر  نامز 

طابترا اضردمحم  هرود  رد  .دوبن  روطنیا  ناخاضر  نارود  اما  تشاد ، دوجو  مه  نویزیولت  شقن  اضردمحم  نارود  رد  هتبلا  .دنناوخب 
یعمج طابترا  لیاسو  شقن  لیلد  نیا  هب  .دوبن  يزیچ  نینچ  ناخاضر  نارود  رد  یلو  تفای ، شیازفا  هریغ  ویدار و  ندینش  اب  جراخ  اب 

 ِ یجراخ یلخاد و  نابابرا  تسایس  يوگدنلب  اهنت  همه  اهنیا  هتبلا  .تسا  توافتم  رایسب  یناخاضر  عاجترا  نارود  اب  اضردمحم  هرود  ِ 
.دنتفرگ یم  هتسباو  تاعوبطم  زا  ار  ناشتسایس  دنتشاد ، یتسب  رگید  ياهاج  رد  هک  هاگتسد  رگید  نارکون  .دندوب  دوخ 

« هواک  » مه یکی  دـش ، یم  پاچ  ندـنل  رد  هک  دوب  نوناق »  » همانزور یکی  .دـندوب  همه  زا  رت  يوق  همانزور  ود  ناخاضر ، زا  لـبق  س :
.دندرک یم  رشتنم  ناملآ  رد  باون  ناخ  نیسحازریم  هدازلامج و  هداز ، یقت  هک 

تبسن هب  هرامش  دنچ  دیسر ؟ یم  ناریا  هب  اهنیا  زا  هرامش  دنچ  .زیچان  هداعلا  قوف  دوب ؟ ردقچ  ناریا  رد  اهنیا  ریثأت  شخپ و  طیحم  ج :
اهنیا میناوت  یمن  .دوب  دودحم  هزادـنا  یب  تاعوبطم  نیا  ذوفن  دـنکب ؟ ذوفن  تسناوت  یم  ًالـصا  ناریا  تقونآ    ِ ینویلیم تسیب  تیعمج 

.مینادب رثؤم  لماع  ار 

.دیسر یم  عقوم  نآ  نارکفنشور  ای  نارادمتسایس  زا  یضعب  تسد  هب  دیاش  س :

طخ وا  زا  دنتشاد و  عالطا  همانزور  نامه  هزادنا  هب  ناشدوخ ، اهنآ  .دندوب  هواک  هداز و  یقت  نوچ  ینارادمتـسایس  ناشدوخ  اهنآ  ج :
.تفرگ یمن  دای  نوناق  زا  یغورف  ای  .تشاد  عالطا  هواک  زا  رتشیب  شدوخ  تفرگ ، یمن  طخ  هواک  زا  یتشد  یلع  ًالثم  .دنتفرگ  یمن 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


498 ص :

اپورا سیلگنا و    ِ یـسوساج ياهنامزاس  شقن  مینک ، حرطم  ناریا  رد  اپورا  ای  برغ  ذوفن  ثحب  رد  میناوت  یم  هک  يرگید  هلأسم  س :
ياهلکـش هب  ای  نوتبمل و  سیم  اـی  نوارب  دراودا  نوچ  يدارفا  طـسوت  یـسوساج  ياـهتیلاعف  هب  راـجاق  هرود  رد  اـهنیا  .تسا  ناریا  رد 
هماـنزور زا  یـشخب    ِ يریگراـکب ناریا و  رد  برغ  یئرماـن  یئرم و  ذوفن  هطلـس و  ییارگبرغ ، یگدز و  برغ  شرتـسگ  رد  یتواـفتم 

.دنتشاد یساسا  شقن  اه  هلود  اه و  هنطلس  ناراگن و 

اب ام  هک  ریخا  لاس  هاجنپ  نارود  رد  اکیرما  ناتـسلگنا و  هژیوب  یـسوساج ، ياهنامزاس  شقن  .مراد  یمک  تاعالطا  هلأـسم  نیا  رد  ج :
تیلاعف اـما  .تسا  لاس 1332  زا  ایـس  نامزاس  تیلاعف  .مرادـن  یعـالطا  میدـق  نارود  زا  اـما  تسا ، یـساسا  رایـسب  میتسه ؛ انـشآ  نآ 
.تشاد دوجو  ناریا  رد  روشک  نیا  رامعتسا  عورش  لیاوا  نامه  زا  ناتسلگنا    ِ یـسوساج .دوب  ناریا  رد  هشیمه  ناتـسلگنا    ِ یـسوساج

هریغ نوـتبمل و  سیم  نوارب و  دراودا  نارود  رد  هـتبلا  .تـسه  زورما  هـک  دوـب  يزیچ  نآ  زا  رتدودــحم  یلیخ  طــیحم  هرود ، نآ  رد 
یکی دنتـشاد : شقن  ود  اهنیا  .دنـشاب  هتـشاد  سامت  دـنناوت  یم  هظحل  ره  هک  یعیـسو  تاـناکما  .تسه  زین  ییویدار  عیـسو  تاـناکما 

فلاخم ياهورین  ندرک  بارخ  ینعی  دنتـشاد ؛ یبیرخت  شقن  مود  .دوب  زکرم  هب  لاـسرا  نآ و  ندرک  يدـنب  هقبط  تاـعالطا ، نتفرگ 
ندرک ماندـب  هاگتـسد  نیا  راک  هک  دـندرک  تسرد    ِ نماِدـب مان  هب  یهاگتـسد  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  اـهییاکیرما  .ناریا  رد  ناـشدوخ 

یم يزاب  مه  زورما  ات  ایـس  ار  شقن  نیا  .تفگ  یم  ازـسان  بهذـم  هب  هدوت  بزح  ماـن  هب  ًـالثم  .دوب  روشک  رد  هدوت  بزح  يوروش و 
.دنا هدش  بکترم  ار  یتایانج  هچ  شور  نیا  اب  اهنیا  هک  دهد  یم  ناشن  دوش ، یم  رشتنم  وکاب  زا  ًالثم  زورما  هک  يدانسا  .دننک 

دنتـسین یناسک  ناریا ، رد  ایـس  لماوع  ًاصوصخم  شورفدوخ ، دارفا  نیا  دنتـسه ...  شورفدوخ  دارفا  دنراد ، اهنیا  هک  يدارفا  طیحم و 
یم ربخ  یب  یلک  هب  تاقوا  یهاگ  مه  لیلد  نیمه  هب  .دـنریگب  یلوپ  دـنهدب و  يربخ  دـنهاوخ  یم  طقف  اهنیا  .دـنگنجب  داقتعا  اـب  هک 

هچ ناریا  رد  لاـس  تسیب  نیا  تدـم  رد  هک  دوـب  ربـخ  یب  یلک  هب  ناریا  تیمکاـح  مه  هک  دادرخ  مود  ناـیرج  لـثم  تـسرد  .دـنوش 
.دننزب دنتسناوت  یمن  مه  سدح  ًالصا  اههاگتسد  نیا  زا  مادک  چیه  هدش و  ادیپ  یلوحت 

؟ دنتشادن مه  یبایزرا  ینعی  س :

یمن روصت  اهنیا  مه  بالقنا  نارود  هلأسم  رد  .میدوب  باوخ  ام  هک  دـندرک  فارتعا  ًادـعب  مه  ناشدوخ  .دنتـشادن  یبایزرا  ًالـصا  ج :
.دهد خر  یلوحت  نینچ  هک  دندرک 

.دهد یم  ناشن  ار  هتکن  نیا  تسا ، هدش  پاچ  نونکات  هک  يدارفا  تارطاخ  س :
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یم .تشادن  یعامتجا  قیمع  دید  يریگربخ  هاگتسد  ینعی  .دندوب  ربخ  یب  ًالصا  دندوب ، عالطا  یب  هک  تسا  صخـشم  ًالماک  هلب ، ج :
مه نالا  اهنیا ، تاناکما  دودـح  تلع  نیمه  هب  .دـشاب  هتـشاد  یبالقنا  رکف  هک  نیا  هن  تسه  لوپ  رکف  شورفدوخ ، سوساـج  دـنیوگ 

.تسا دودحم 

 ِ يرگلوسنک شقن  ًالثم ، تسا ، دوهشم  رایسب  سیلگنا  ياهیرگلوسنک  شقن  مه  ناخاضر  نارود  لیاوا  یتح  راجاق و  نارود  رد  س :
ًاملـسم .دوب  مهم  یـسوساج  رد  مه  تاعالطا و  يروآ  عمج  رد  مه  اـهنیا  شقن  .درب  ماـن  ناوت  یم  دهـشم  زاریـش و  رد  ار  ناتـسلگنا 

لثم دـندوب ؛ هداتفا  ماد  نیا  هب  هدـش  یحارط  لـبق  زا    ِ يزیر هماـنرب  کـی  اـب  دـندش ، هتـسباو  زکرم و  دـندمآ  هک  مه  يدارفا  زا  یلیخ 
 ... ینیما و کلملا ، ماوق  مَلَع ، هداوناخ 

هدنیامن هن  دنتـسه  اهروشک  نآ  سیلپ  هدنیامن  ناونع  هب  دنطبترم و  یـسوساج  ياههاگتـسد  اب  ًامیقتـسم  اهیرگلوسنک  مدقتعم  نم  ج :
هناخ لثم  .یمـسر  هفایق  اب  یهتنم  دـننک ، رتعیـسو  ار  ناشدوخ    ِ یـسوساج هکبـش  هک  تسا  نیا  ناـشراک  اـهلوسنک  .هجراـخ  ترازو 

هعماج و نایگنهرف  اب  نتفرگ  سامت  ناـشراک  اـهنیا  .هتوگ  هناـخ  اـی  ناریا و  رد  ناـملآ  یگنهرف  هناـخ  اـی  ناریا  رد  اـکیرما    ِ یگنهرف
ياه هناخ  یهتنم  دننک ، یم  يزاب  ار  شقن  کی  يرگلوسنک  یگنهرف و  ياه  هناخ  ینعی  هسـسؤم ، هتـسد  ات  ود  نیا  .تساهنآ  بذـج 

.دننک یم  دوخ  بذج  یتلود  هطبار  داجیا  گنهرف و  اب  ندرک  انشآ  ناونع  تحت  ار  اهروشک  نارکفنشور    ِ یگنهرف

.دینک عورش  ار  هیسور  ثحب  دیهاوخ  یم  رگا  دوب ، اپورا  ثحب  نیا  س :

ریگنیمز دـندمآ و  ربنِد  دور  هیحان  هب  یطـسو  نورق  رد  اهوالـسا  .تفرگ  لکـش  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  زا  رترید  یلیخ  هیـسور  ج :
مه يوانیدناکسا  رد  اهسور  .دنتخادرپ  هریغ  ناتـسهل و  کیتلاب ، ياهروشک  لثم  فارطا  فلتخم  ماوقا  اب  تراجت  هب  اجنآ  رد  .دندش 

.درک لیدبت  نیشن  سنرپ  هب  ار  نیارکوا  درک و  حتف  ار  فیک  ودلوکسا »  » .دندش لیدبت  دحاو  روشک  هب  اهنیشن  سنرپ  دعب  .دندوب 

؟ ینرق هچ  رد  س :

مه دعب  تفر و  ناتسراجم  دنالنف و  ات  دمآ و  الیتآ  .دندرک  هلمح  اجنآ  هب  اهلوغم  مهدزیـس  نرق  رد  .يدالیم  مهدزای  مهد و  نرق  ج :
.درک هبلغ  اهنیشن  سنرپ  ریاس  هب  مک  مک  دش ، ادیپ  وکسم  رد  رد 1260  نیشن  سنرپ  نیرتگرزب  یتقو  .دش  نیشن  هناخ  اگلو  هیحان  رد 

.دش لیکشت  تموکح  هیلوا  هتسه  ینعی  س :

.دروایبرد دوخ  ذوفن  ریز  ار  اهنیشن  سنرپ  رگید  تسناوت  يوکسناد  يرتمید  لاس 1328  رد  ج :
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سنرپ مان  هب  دنزب و  بقع  یلک  هب  ار  اهراتات  تسناوت  دـش و  وکـسم  مکاح    ِ سنرپ دوش ، یم  هدـناوخ  مه  ریبک  ناویا  هک  موس  ناویا 
دوخ يارب  ار  رازت  مان  راب  نیلوا  يارب  تسا ، فوخم  ناویا  هک  مراهچ  ناویا  .دروایبرد  دوخ  رتچ  ریز  ار  هیـسور  مامت  وکـسم ، گرزب 
نتفر نیب  زا  هینطنطسق و  طوقـس  زا  سپ  .تفرگ  رارق  رازت  رظنریز  ات 1588  مراهچ 1530  ناویا  زا  هیـسور  مامت  ینعی  .درک  باختنا 

دمآ و وکسم  هب  مه  یقرش  مور    ِ یبهذم زکرم  تسکش ، مهرد  یقرـش  مور  تفرگ و  ار  هینطنطـسق  حتاف ، دمحم  ناطلـس  هک  سنازیب 
.دـنراد سکدـترا  بهذـم  اهینانوی  زونه  نالا  دوب و  اه  سکدـترا  زکرم  یقرـش  مور  نیا ، زا  شیپ  .دـش  اه  سکدـترا  زکرم  وکـسم 

اه هلسلس  هک  ناتسلگنا    ِ سکعرب .دندنام  رخآ  ات  هلسلس  نیا  هک  داد  لیکشت  ار  اهفونامور  هلسلس  ات 1645 ،  1614 مود ، لشیم  اهدعب 
.درک یم  ادیپ  رییغت  روط  نیمه 

.لاس دصراهچ  دصیس ، دودح  ینعی  س :

فرط زا  يروطارپما  نیا  .درک  لیدـبت  گرزب    ِ يروطارپما کـی  هب  ار  هیـسور  هک  ات 1725 -   1682 دمآ -  ریبکرطپ  اهدـعب  هلب ؛ ج :
گرزب تردـق  کی  هب  يو  نارود  رد  هیـسور  دـش و  روطارپما  مود  نیرتاک  مه  نآ  زا  دـعب  .تفای  شرتسگ  مارآ  سونایقا  ات  قرـشم 

.دش لدبم  یناهج 

؟ تشاد مه  یملع  یبدا و  یگنهرف و  تردق  ای  دوب  تسایس  یتموکح و  رظن  زا  اهنت  هیسور ، تردق  س :

لاثما .تفای  یبدا  یگنهرف و  یملع ، یـسایس ، لماکت  هیـسور  ینعی  .دوب  هبناج  همه  دـشر  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هاگن  هک  نـالا  ج :
.دنیآ یمن  نوریب  هعفدکی  هک  يوتسلوت 

.تسا یتامدقم  دنمزاین  هلب ، س :

گنج و  » هدـش هتـشون  نونکات  هک  ینامر  نیرت  یلاع  هک  دـنراد  لوبق  همه  .تسا  ناهج  تایبدا  نیرت  ینغ  زا  ًاعقاو  سور  تایبدا  ج :
.درک دشر  همه  سور ، رتأت  سور و  یقیسوم  سور ، تایبدا  .تسا  حلص »

؟ دوش یم  عورش  ینرق  هچ  زا  دشر  نیا  س :

زا لـبق  دـشر  .دـبای  یم  همادا  دـشر  نیا  مه  متـسیب  نرق  هتفاـی و  لـماکت  مهدزوـن  نرق  .دوـش  یم  عورـش  مهدـجیه  نرق  زا  اـهنیا  ج :
ياهباتک .دنتسه  هریغ  فنیگروت و  فوخچ ، مه  دعب  .دوش  یم  ادیپ  يوتـسلوت  لاثما  مهدزون  نرق  رد  ات  دوش ، یم  عورـش  يوتـسلوت 

، فوخچ زا  دعب  .تسا  هدش  همجرت  مه  یـسراف  هب  اهنآ  همه  ًابیرقت  .تسا  پاچ  لاح  رد  ًامئاد  تسایند ، کیـسالک  تایبدا  هک  اهنیا 
ادیپ متسیب  نرق  رد  ات  دراد  همادا  یقیسوم  تایبدا و  رد  لماکت  نیا  .دیآ  یم  یکروگ 
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، دریگ یم  ماوق  هک  روـط  نیمه  رجاـهم  موـق  کـی  ناوـنع  هب  هن  تلم  کـی  ناوـنع  هب  سور  تلم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .دوـش  یم 
زورما همه  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دوش  یم  لیدـبت  اه  هنیمز  مامت  رد  یناهج  گـنهرف  کـی  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  هعـسوت  مه  شگنهرف 

.تسا یناهج  گنهرف  گرزب  ياه  هیاپ  زا  یکی  سور  گنهرف  هک  دنراد  لوبق 

اپورا و هب  یکیدزن  لیلد  هب  هک  دراد  ییاپورا  هغبص  یکی  میتسه : هجاوم  هیسور  زا  لکـش  هس  ای  هیـسور و  هس  اب  اهرازت  نامز  رد  س :
متـسیس موس  .تسا  هدرک  بسک  قرـش  گنهرف  زا  یمک  هک  تسا  قرـش  ماوقا  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  مود  .تسا  ییاـپورا  گـنهرف 

.دراد يددعتم  تازواجت  ناریا  لثم  يرامقا  ياهروشک  هب  مه  دنک و  یم  متس  ملظ و  مدرم  هب  مه  هک  تسا  یلادوئف  تموکح 

.تسا هتفرشیپ  رایـسب  ندمت  کی  اب  ییاپورا  روشک  کی  برغ ، هب  لاروا  زا  هیـسور  .ییاپورا  تسا  يروشک  هیـسور  هک  نیا  لوا  ج :
اما .تسا  یناـهج  ندـمت  هزوـم  ندـمت و  گرزب  زکارم  زا  یکی  گروـبزرطپ ، نس  فورعم  لوـق  هب  اـی  دارگنینل ، لـثم  يرهـش  ًـالثم 

ياهناقهد ینعی  .دندوب  زاورِس  ًاتدمع  هقطنم  نآ  مدرم  .دننک  تراغ  ار  نیـشن  سور  تمـسق  طقف  هک  دوبن  هنوگنیا  یـسور ، دادبتـسا 
مه دـشورفب و  ار  شیاـهنیمز  مه  تسناوـت  یم  کـلام  .دـنوش  ادـج  ناـشدوخ  هد  زا  دنتـسناوت  یمن  هک  کـلام  نـیمز و  هـب  هتـسباو 

هداعلا قوف  تردق  ناشدوخ  ياهزاورس  نیا  يور  رب  اه  نیشن  سنرپ  نیا  .دیدش  هداعلا  قوف  يرگتراغ  ینعی  زاورـس  .ار  شیاهناقهد 
تایبدا متفگ  هک  روطنامه  .دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  رایـسب  ياهباتک  .دنتـشاد  ار  يرتخد  ره  دیرخ  تردـق  ًالثم  .دنتـشاد  يا 

هب یقطانم  درک ، ریخست  ار  هنایم  يایـسآ  زاقفق و  مامت  یتقو  هیـسور  .دنتـسه  یناهج  یکـسفویاتساد  لثم  يدارفا  تسا و  ینغ  سور 
.تشاد دوجو  قطانم  نیا  رد  ییایسآ  قلطم  دادبتسا  تموکح  هریغ  اراخبریما و  لثم  دندوب ؛ ییارما  ای  یعاجترا  همه  هک  داتفا  شتسد 
.تخاس نهآ  هار  ًالثم  .داد  ماجنا  ناتـسودنه  رد  ناتـسلگنا  راک  لثم  يرامعتـسا ، راک  يرادـقم  تفرگ ، ار  قطاـنم  نیا  هیـسور  یتقو 
.تفرگ تروص  هدـش  هچراپکی  روشک  لخاد  رد  تفرگ ، یم  تروص  رگید  ياهروشک  رد  هک  ناتـسلگنا    ِ يرامعتـسا تیهام  ماـمت 

تراغ وا  شترا  هلیسو  هب  شتارمعتـسم  یلو  دوب  هدش  لیدبت  گنر  بآ و  شوخ  یلیخ  ندمتم و  هتفرـشیپ  روشک  کی  هب  ناتـسلگنا 
هتکن .دوب  هیـسور  ِدوخ  رد  همه  .دوب  هدمآرد  روشک  کی  تروص  هب  هیـسور  رد  رامعتـسا  عوضوم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـش  یم 

.دوب ناناقهد  يدازآ و  رادفرط  یقرتم و  گنهرف  اهنآ  گنهرف  هشیمه  .تسا  نیا  هیسور ، گنهرف  رد  بلاج 
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.دوب اهرازت  متس  ملظ و  نآ  تلع  س :

مه ییاهباتک  دنک ، یم  میسقت  ناناقهد  نیب  ار  شکالما  ًاصخـش  هک  يوتـسلوت  ًالثم  .دوش  یمن  تفای  اجنآ  رد  یعاجترا  گنهرف  ج :
مدرم هزرابم  ینعی  .دنز  یم  لاثم  ار  زاقفق  دیوگ ، یم  سور  رامعتسا  زا  يوتـسلوت  یتقو  ًالثم  ای  .تسا  هنیمز  نیا  رد  همه  هتـشون ، هک 
قوف گـنهرف  سور ، .تسا  سور  گـنهرف  تیـصاخ  نیا  .تسا  بلاـج  هداـعلا  قوف  نیا  .دـسیون  یم  سور  رامعتـسا  هیلع  ار  زاـقفق 

.دراد یمدرم  یقرتم و  هداعلا 

؟ تسا هتشاد  یلجت  نآ  يرنه  یبدا و  نوتم  رد  ناتسکاپ  دنه و  ناریا ، لثم  یقرش ، گنهرف  زا  ییاه  هگر  ایآ  س :

همه زا  قرش  تخانش  رد  اما  .ما  هدید  يزیچ  نینچ  رتمک  متسه ، انـشآ  سور  گنهرف  اب  هک  ییاجنآ  ات  .ما  هدید  رتمک  نم  ار  نیا  ج :
مینیب یم  میناوخب ، ار  هیسور  ناسانش  ناریا  هژیوب  ناسانش و  قرش  بلاطم  رگا  .دننیرتهب  ایند  رد  هیسور  ناسانـش  ناریا  ًالثم  .دنرتولج 

.دنا هدرک  لیلجت  رایسب  ناریا  هرابرد  هک 

 ِ يرامعتـسا هغبـص  اب  يروشک  درک ؟ حرطم  دوش  یم  لکـش  هچ  هب  ار  نآ    ِ یتموکح متـسیس  ای  يرازت و  هیـسور  نورد  گنهرف  س :
.زواجتم ییاپورا و 

ناتسلگنا   ِ يروطارپما متسیس  اب  یتح  .دراد  قلطم  تردق  رازت  نآ  رد  هک  تسا  قلطم    ِ يدادبتسا متـسیس  نآ ،   ِ یتموکح متـسیس  ج :
فصن تشادن و  یقح  ًالصا  دزادنا ، یم  هار  رازت  نیلوا  مهدزون ، نورق  رد  هک  مه  یـسلجم  .تسا  توافتم  هتـشاد ، یـسلجم  هک  مه 

« ییایسآ دادبتسا   » سکرام هک  يدادبتسا  نامه  .دوب  مکاح  قلطم  يدادبتسا  تموکح  .درک  یم  یفرعم  رازت  ِدوخ  مه  ار  ناگدنیامن 
هدرک لصو  دوخ  لخاد  هب  ار  شتارمعتـسم  مامت  میتفگ ، هک  روطنامه  مه  جراخ  رد  .لخاد  زا  نیا  .ناریا  نیدبتـسم  لـثم  دـمان ، یم 

.دوب

.تشاد دوخ  رواجم  ياهروشک  ریاس  ای  ناریا  هب  تبسن  هک  یتازواجت  اهگنج و  دننام  س :

ود هیکرت  اب  ًالثم  یلو  .تشاد  ناتسلگنا  اب  هک  دوب  یتباقر  مه  نآ  لیلد  .دوب  ناریا  هتـشاد ، شرواجم  روشک  اب  هک  يدروخرب  اهنت  ج :
ناتسهل اپورا ، تمس  هب  هیسور  دروخرب  لک ، رد  .دوب  هیسور  فعـض  هرود  رد  اهکرت  گنج    ِ یفالت هب  مه  نآ  .تشادن  رتشیب  گنج 

.دوب هتخاس  دوخ    ِ يروطارپما وزج  هدرک و  لصو  دوخ  یب  مه  ار  اهنیا  .دوب  کیتلاب  ياهروشک  و 

.تفر یمن  ایند  رگید  طاقن  هب  تخادرپ و  یم  دوخ  فارطا  هب  هیسور  ینعی  س :

ییاج هب  هک  تشاد  تاناکما  ردقنآ  دوب و  عیسو  ردقنآ  هیسور  .تسا  هتفرن  اج  چیه  هن ، ج :
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.دوبن جاتحم 

؟ دوب هنوگچ  راجاق  رصع  رد  ناریا  اب  هیسور  طباور  س :

.دوبن ناریا  وزج  ناتسنمرا  یلو  ناتـسجرگ ، زاقفق و  دننام  دزادرپ  یم  ناریا  زا  ییاهـشخب  ریخـست  هب  راجاق  رـصع  رد  لوا  هیـسور  ج :
مه هاش  یلعحتف  هرود  رد  .دندوبن  ناریا  وزج  هنایم  يایسآ  ناتسنمکرت و  ناتـسکیجات ، اما  دنک ، یم  ریخـست  زین  ار  هریغ  ناجیابرذآ و 

هزرابم دوب و  یتسود  نهیم  گرزب و  تیصخش  ازریم  سابع  .ياچنامکرت  ناتـسلگ و  دنک ؛ یم  دقعنم  ناریا  اب  یلیمحت  دادرارق  ات  ود 
یم ور  هبور  تسکـش  اب  دنتـسه ، هاش  یلعحتف  رابرد  رد  هک  هیـسور  لامع  هلیـسو  هب  مزال  کـمک  ندـناسرن  هجیتن  رد  یلو  دـنک  یم 
لاح هب  ياو   » ناتـساد .دـنک  رظن  فرـص  مه  تاره  زا  هک  دـننک  یم  راداو  ار  وا  تاره  گـنج  رد  اهیـسیلگنا  مه  فرط  نآ  زا  .دوش 

؟ ریخ ای  ما  هتفگ  امش  يارب  ار  سور »

.دیا هتفگن  ریخ ؛ س :

.تسا دایز  اهـسور  راشف  دـیهدب ، کمک  دـیهدب ، ورین  هک  دتـسرف  یم  رفاسم  فارگلت و  ًاـمئاد  ازریم  ساـبع  .تسا  بلاـج  یلیخ  ج :
هاش یلعحتف  رابرد  رد  هک  سور  ياهـسوساج  نیح  نیا  رد  .دـیتسرفب  ار  دـیراورم  پوت  هک  دـهد  یم  روتـسد  هرخـالاب  هاـش  یلعحتف 

اهـسور ردپ  اجنآ  دورب  دیراورم  پوت  رگا  ینعی  سور .» لاح  هب  ياو  سور ، لاح  هب  ياو  : » دنیوگ یم  دـنتفا و  یم  نیمز  هب  دـندوب ،
.دنک یم  يریگولج  دیراورم  پوت  نداتسرف  زا  هاش  یلعحتف  .دیآ  یمرد 

هب مه  فرط  نآ  .دننک  یم  مادعا  ار  هریغ  مالسالا و  هقث  هدرک و  لاغشا  ار  ناجیابرذآ  مه  هطورـشم  بالقنا  هیـضق  رد  اه  سور  س :
.دندنب یم  پوت  هب  ار  ع )  ) اضر ترضح  مرح  دننک و  یم  هلمح  دهشم 

نایرج یکی  میراد : یسور  نایرج  ود  تیطورشم  بالقنا  رد  .تسا  هدش  بکترم  سور    ِ يرازت شترا  هک  تسا  یتازواجت  اهنیا  ج :
یم ششوک  اوق  مامت  اب  هک  دوب  هیـسور  يرازت  تموکح  ینعی  عاجترا  مه  فرط  کی  .دندرک  یم  زاقفق  نویبالقنا  هک  تسا  یکمک 

.دوش یم  هدنهانپ  سور  ترافس  هب  هرخالاب  مه  هاش  یلعدمحم  .دراد  هگن  هدرک و  تیوقت  ار  هاش  یلعدمحم  درک 

تروص هیـسور  رد  یتالوحت  هرود  نیا  رد  هک  يدیدج  نارود  .میـسر  یم  ربتکا  بالقنا  نارود  هیـسور  هب  رازت ، هیـسور  زا  دعب  س :
.فچابروگ مه  رخآ  رد  فنژرب و  دعب  نیلاتسا ، نارود  دعب  دنک ، یم  يربهر  نینل  هک  یبالقنا  .دریگ  یم 

لوا هرود  هب  تسا ، بلاج  بالقنا  زا  دعب  نارود  رد  ناریا  اب  هیسور  طباور  رد  هک  هچنآ  ج :
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ناریا زا  ار  هیـسور  شترا  اهنت  هن  نینل  .تسا  ناریا  رد  هیـسور    ِ يرامعتـسا راثآ  مامت  ندرب  نیب  زا  هرود  لوا ، هرود  .دوش  یم  طوبرم 
ناریا اب  هناتسود  طباور    ِ يرارقرب يارب  یناگدنیامن  هک  دنک  یم  ششوک  مه  یلخاد  گنج  تخـس  نارود  رد  هکلب  دنک ، یم  جراخ 

دادرارق هب  هک  دـعب  یلو  دوش  یم  هتـشک  دتـسرف ، یم  ناریا  هک  يریفـس  نیلوا  .دـنوش  یم  ور  هبور  یتالکـشم  اب  اهنیا  هتبلا  .دتـسرفب 
.دشخب یم  هفرطکی  روطب  هتشاد ، ناریا  رد  هک  ار  یتازایتما  مامت  هیـسور  میـسر ، یم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  راهچ  ینعی   1921
طوبرم نیا  .درک  یفن  ار  نآ  دوش  یمن  هک  دوب  يا  هداعلا  قوف  تشذگ  نیا  بوخ  .ار  یـسایس  تازایتما  طقف  هن  ار و  شتازایتما  همه 
هرابود دـنیایب و  ناریا  هب  یجراخ  ياـهورین  رگا  هک  تسا  نیا  دراذـگ  یم  دادرارق 1921  رد  هک  یطرـش  اـهنت  .تسا  نینل  نارود  هب 
دهاوخ عاـفد  قح  يوروش  تلود  دـنک ، رود  يوروش  زرم  زا  ار  اـهنآ  دـناوتن  ناریا  تلود  دـنزاسب و  یهاـگیاپ  يوروـش  تلود  هیلع 

دصق اهیسیلگنا  کمک  هب  هریغ  نیکیند و  هک  دوب  نیا  ناش  هدیقع  اهزور  نآ  .دوب  دیفس  ياهسور  دادرارق ، زا  دنب  نیا  روظنم  .تشاد 
هک دـعب  نارود  .دـنک  یم  ادـیپ  همادا  تسایـس  نیمه  دوـب ، نینل  هک  لاس 1324  ات  .دـننک  مادـقا  يوروش  هیلع  ناریا و  دـنیایب  دـنراد 

يداصتقا هرصاحم  رد  نامز  نیا  رد  هیسور  .تسا  لخاد  لوغشم  هک  تسا  هیـسور  نتخاس  نارود  دریگ ، یم  رارق  تردق  رد  نیلاتـسا 
گنج بالقنا و  زا  دعب  هیسور  عضو  .تسا  هدش  دوبان  ًالماک  هداد و  یمیظع  تافلت  تسا و  راوشد  هیـسور    ِ یلخاد عضو  .دراد  رارق 
دودـح .تسا  گرزب » تنایخ  ، » هتـشون نیا  مسا  .تسا  هدـشن  پاـچ  زونه  هنافـسأتم  یلو  ما ، هدرک  هیهت  يا  هتـشون  رد  نم  ار  یلخاد 

رد ار  ریبک  بالقنا  زا  دعب  تالکشم  نارود  مامت  .تسا  بسانم  داد ، اج  باتک  نیمه  رد  دوشب  رگا  تسا ، هحفـص  تسیب  تسیود و 
ار هرود  نیا  همه  دنرذگب ، یناهج  مود  لوا و  گنج  زا  دننک و  تفرـشیپ  مارآ  مارآ  دنتـسناوت  هنوگچ  هک  نیا  .ما  هدروآ  هتـشون  نیا 

.ما هدروآ  فچابروگ  ياقآ  تنایخ  ات 

روتـسد نینل  دـعب  دـنیآ و  یم  اهتـسینومک  ادـتبا  نینل  نارود  رد  .تشاد  هراشا  لگنج  تضهن  هلأسم  هب  ناوت  یم  نینل  نارود  رد  س :
تیعقوم نامدوخ و  عفانم  ظفح  يارب  ام  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  ازریم  هب  نیاتـشتور ]  ] نیتشتور هک  يا  هماـن  .دـهد  یم  ینیـشن  بقع 

رد لقتـسم  ياهتـضهن  هب  يدـیدش  هبرـض  نیا  دـینک ، مامت  ار  تکرح  هک  تسا  رتهب  امـش  میدـمآ و  رانک  يزکرم  تلود  اب  نامدوخ 
.تسا ناریا 

برغ يوـس  زا  يداـصتقا  هرـصاحم  یلخاد و  رایـسب  تالکـشم  لـباقم  رد  دوـخ  ظـفح  يارب  دوـب  روـبجم  نینل  بـالقنا ، زا  دـعب  ج :
تلود ياهویتوموکل  مامت  هنومن  روطب  .دریگب  یتامیمصت 
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کی ددـنبب  دادرارق  يوروش  اـب  دـش  رـضاح  هک  یجراـخ  هناـخراک  نیلوا  .دوب  هتفر  نیب  زا  هدـش و  دوباـن  گـنج  ناـمز  رد  یبـالقنا 
.دزادرپب رالد  هب  دراد  دـئوس  لخاد  رد  هیـسور  هک  یتورث  زا  ار  دادرارق  نیا  لوپ  هک  نیا  طرـش  هب  مه  نآ  تسا ؛ يدـئوس  هناـخراک 

ویتوموکول نینل  يارب  دوش  یم  رضاح  هناخراک  کی  هرابود  .دننک  یم  رجفنم  دیفـس  ياهـسور  ار  هناخراک  دوش و  یم  هتـسب  دادرارق 
مامت رد  دیفس  ياهسور  هک  یطیارش  رد  مه  نآ  دسرب ، ملهکتـسا  هب  یتسیاب  الط  نیا  میهاوخ و  یم  الط  دنیوگ  یم  هعفد  نیا  .دزاسب 

هار دراد  الط  راب  رهاظ  هب  هک  نرت  کی  .دـننز  یم  يا  هقح  اهیوروش  .دـندرک  یم  رجفنم  اهنرت  دـندرک و  یم  داـجیا  تمحازم  اـههار 
نیا رد  .دنتسرف  یم  دئوس  هب  یتشک  کی  اب  اگودال  هچایرد  زا  ار  اهالط  دعب  دننک ، یم  رجفنم  ار  نآ  دیفـس  ياهـسور  دنزادنا و  یم 
دوب دقتعم  وا  .مینک  کمک  اجنآ  بالقنا  هب  میهد و  شرتسگ  اپورا  ات  ار  بالقنا  یتسیاب  هک  دوب  دـقتعم  یکـستورت  لاوحا  عاضوا و 
نینل .دوب  یکـستورت  نینل و  نیب  فالتخا  نیا  .میزاسب  دحاو  روشک  کی  رد  ار  مزیلایـسوس  میناوت  یمن  اهییاپورا ، بالقنا  نودـب  هک 

هیـسور رد  هک  مه  یمهم  بالقنا  راک ، نیا  اب  میرادـن و  ار  مادـقا  نیا  يورین  .مینکب  يراک  نینچ  میناوت  یمن  ام  تفگ  یم  لباقم  رد 
یلو دتـسرف  یم  اهناملآ  اب  حلـص  دادرارق  ياضما  يارب  ار  یکتـستورت  نینل ، هک  متفگ  راب  کی  .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  میا  هداد  ماجنا 

زا جراخ  هب  ار  بالقنا  میناوت  یمن  رضاح  لاح  رد  ام  دیوگ  یم  يو  هک  دوب  نیا  نینل  مادقا  نیا  لیلد  .دوش  یمن  أضما  هب  رـضاح  يو 
ظفح و هلأسم  نیرتمهم  .دنکب  ام  هب  يرایسب  ياهکمک  دناوت  یم  هدنیآ  رد  هتسه  نیا  .میراد  هگن  ار  هتـسه  نیا  دیاب  ام  .میربب  روشک 

هدوب رـضاح  اجنآ  رد  مسیلایرپما  هک  ییاـهروشک  همه  هب  تساوخ  یم  نینل  رگا  .دوب  مه  حیحـص  رظن ، نیا  .تسا  هتـسه  نیا  تیوقت 
نیلاتسا نارود  ات  تسایس  نیا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  اوزنا  تسایـس  لیلد  نیمه  هب  .تفر  یم  نیب  زا  شیاهورین  تمواقم  دنک ، کمک 

هابتـشا کی  نیا  .دنک  یم  دییأت  یلم  تموکح  کی  ناونع  هب  مه  ار  ناخاضر  یتح  نیلاتـسا  هک  دینک  هاگن  امـش  .درک  ادیپ  همادا  مه 
هجراـخ ترازو  .تسا  یلم  درف  کـی  هدوب ، یتاـهد  هدـمآ ، نوریب  مدرم  هدوت  زا  نوچ  ناـخاضر  هک  دـندرک  یم  روصت  اـهنآ  تسا ،

هک دندرک  یم  روصت  ادتبا  .دنا  هدرک  هابتشا  هک  دندیمهف  مه  دوز  یلیخ  .درک  هابتشا  دوبن و  هتفایدشر  لکـش  نیا  هب  تقونآ  يوروش 
.دشاب یمدرم  ربهر  کی  دناوت  یم  وا 

یم ناخاضر  تلود  ریزو  هک  يردنکـسا  ازریم  نامیلـس  لاثما  ناریا  لـخاد  ياهتـسینومک  اـیآ  هک  دراد  دوجو  یلاؤس  اـجنیا  رد  س :
؟ دوب نیمه  ناشلیلحت  دنک ، یم  رشتنم  ار  نارهت  تسینومک  بزح  هب  هتسباو  تقیقح »  » همانزور هک  يرو  هشیپ  ای  دوش و 
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تـسیلایسوس اهنت  دوبن ، تسینومک  ازریم  نامیلـس  هتبلا  .دنتـشاد  عقوم  نآ  رد  مه  ناریا  ياهتـسینومک  مراد ، نآلا  نم  هک  یعـضو  ج :
هک نآ  مود  .دنتـشاد  ناریا  عاـضوا  زا  یطلغ  لـیلحت  اهتـسینومک  هیقب  یلغاوـمع  ردـیح  زا  ریغ  عـقوم  نآ  رد  .دوـب  يوروـش  رادـفرط 
یم وکـسم  هجراخ  ترازو  هب  ار  یتاعالطا  ًاعومجم  دنتـشاد ، دوخ  يارب  مه  یلقتـسم  ياهتـسایس  مادـک  ره  هک  زاقفق  ياهتـسینومک 

دقتعم نوچ  مه  نینل  .دراد  يا  همانرب  هچ  وا  يارب  هدروآ و  ار  ناخاضر  یسک  هچ  هک  دنتسناد  یمن  اهنیا  .تسا  هدوب  هابتشا  هک  دنهد 
هب تسا  دنمورین  هداعلا  قوف  هیـسور  لخاد  رد  بالقنادـض  زونه  اریز  دـنک  تلاخد  اهروشک  ریاس  ياهراک  رد  دـهاوخ  یمن  هک  دوب 

.تسا ناتسلگنا  لماع  ناخاضر  تسا و  هدرک  هابتشا  هک  دمهف  یم  دوز  یلیخ  یلو  دوش  یم  بکترم  ار  هابتشا  نیا  لیلد  نیمه 

.لخاد رد  نشخ  هرهچ  کـی  دراد و  نوریب  رد  نشخ  هرهچ  کـی  نیلاتـسا  .دـیآ  یم  راـک  يور  نیلاتـسا  نینل ، زا  دـعب  هرود  رد  س :
ِدوخ درکلمع  اهیـسیلگنا ، هژیو  هب  اهیبرغ  تاغیلبت  رب  هوـالع  مسینومک ، زا  راوجمه  ياـهروشک  سرت  لـیلد  هک  دـندقتعم  اـه  یـضعب 

هراشا يولع  یضترم  هب  ناوت  یم  هنومن  روطب  .درب  نیب  زا  ار  هنایم  يایسآ  يزاقفق و  یناریا ، نیزرابم  زا  يرایسب  نیلاتسا  .دوب  نیلاتسا 
.درک

.تسا ياهلاس 1937-38  هب  طوبرم  نیلاتسا  هفایق  نیا  ج :
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مسیلایسوس مسینومک و  يوروش ، ریهامج  داحتا 

تسا هدوبن  نینچ  نآ  زا  لبق  ینعی  س :

تامکاحم .ار  شفلاخم  نیرتگرزب  ینعی  دـنک ؛ یم  دـیعبت  لاس 1928  رد  ار  یکـستورت  اهنت  لوا  رد  نیلاتـسا  .تسا  هدوبن  ًالـصا  ج :
تیقفوم راوشد و  هداعلا  قوف  نارود  ًاـقافتا  .دوش  یم  عورـش  ياهلاس 35-36  زا  فیمیاک و ...  فیوونیز و  لاثما  نیلاتـسا  نیفلاـخم 

نیا رد  نیلاتسا    ِ یتعنص همانرب  میظع  ياهتیقفوم  رگا  ات 35 و 36  ياهلاس 24  .دشک  یم  لوط  لاس  هد  دودح  هک  تسا  نیلاتسا  زیمآ 
نودـب یلخاد و  يورین  اب  مه  نآ  روشک ، ندرک  یتعنـص  .دوب  هدـش  دوبان  یناهج  مود  گنج  رد  یلک  هب  هیـسور  دوبن ، لاـس  هدزاود 

هک يروتکارت  نیلوا  .دنکب  يوروش  اب  يا  هلماعم  نیرتکچوک  دوبن  رـضاح  سک  چـیه  .تسا  راوشد  رایـسب  یجراخ  کمک  نیرتمک 
روشک کی  زا  يوروش  لیدبت  ینعی  اهـشالت  نیا  .درک  حاتتفا  نیلمرک  رد  شدوخ  نینل  هک  دوب  مهم  ناشیارب  ردـقنآ  تخاس  يوروش 

زا يزیچ  درک و  دوبان  ار  دارگنینل  هک  ییاهیبارخ  .هتفرـشیپ  کی  هب  تسا  بارخ  نآ  ياهرهـش  مامت  هک  بارخ  اپ  ات  رـس  هداـتفا  بقع 
مه نآ  دراد ، یتعنـص  میظع  تردـق  نینچ  یناـهج  مود  گـنج  رد  هک  يروشک  هب  هبارخ  روشک  نیا  ندرک  لیدـبت  .دوب  هدـنامن  نآ 
رد اهکمک  نیا  اما  دنتـشاد ، یمک  رایـسب  ياهکمک  اهروشک ، ریاس  اکیرما و  هتبلا  .تسا  مهم  رایـسب  اـهروشک ، ریاـس  کـمک  نودـب 

اـضف هب  هراوهام  هک  تسا  يروشک  نیلوا  يوروش  ًالثم  هک  میظع  لوحت  نیا  .تسا  زیچان  رایـسب  دـنتخاس ، ناشدوخ  هک  هچنآ  لباقم 
.دوش یم  عورش  زا 1935-36  تامکاحم  نیلاتسا و  تنوشخ  .تسا  نیلاتسا  تخس  تسایس  هجیتن  رد  دتسرف ، یم 

هدیـسر و ربـکت  رورغ و  هب  تسا  نشخ  يروتاـتکید  هک  نیلاتـسا  هک  نیا  یکی  تسا : هتـشاد  لـیلد  ود  تنوشخ  نیا  دـنیوگ  یم  س :
، یناریا ياهتـسینومک  هب  تبـسن  یتح  نیلاتـسا  .تسا  هتخادـنا  هار  ار  تامکاحم  نیا  اهیـسیلگنا  ذوفن  سرت  زا  نیلاتـسا  هک  نیا  رگید 

ای يزاقفق و 
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.تشادنپ یم  ناتسلگنا  هدش  هداتسرف  ياهسوساج  ار  اهنیا  دوب و  نیبدب  زین  ناشدوخ  هنایم  يایسآ 

ورین نتفرگ  اب  هکلب  يداصتقا  هرـصاحم  اب  طقف  هن  هک  تسا  مسیلایرپما  یکی  تسا : هتـشاد  دوجو  يوروش  رد  فلاـخم  يورین  ود  ج :
مود يورین  .تسا  يرایـسب  ياه  هناخراک  ندرک  رجفنم  لاثم  دهاش  .دنز  یم  همدص  بالقنا  هب  يراکبارخ ، يارب  یلخاد  نیفلاخم  زا 
هلاس جـنپ  هشقن  اب  اهیراوشد و  مامت  اب  ار  هداتفا  بقع  روشک  کی  تسناوت  درک و  ادـیپ  هک  ییاـهیزوریپ  زا  سپ  نیلاتـسا  هک  دوب  نیا 

درک و یم  هاگن  طسوتم  دارفا  ناونع  هب  ار  نارگید  وا  بیترت  نیا  هب  .دش  رورغم  هداعلا  قوف  دنک ، لیدبت  یتعنص  تردق  کی  هب  دوخ 
.شدوخ حطس  رد  هن 

؟ ار نویبالقنا  شدوخ  لوق  هب  یتح  س :

نیکلام دننام  دنتسه ، یتسیلایسوس  متسیس  ساسا  نیفلاخم  نامه  یکی  دوب : ور  هبور  فلاخم  عون  ود  اب  نیلاتسا  .ار  اهنآ  یتح  هلب  ج :
یناهج گنج  ات  یتح  اهنیا  تایانج  هک  دید  دیهاوخ  دیـشاب ، هدرک  هعلاطم  رگا  .تسا  دایز  رایـسب  نآ  ياه  هنومن  هک  نیکلام  هچب  و 

.دندش یم  بکترم  هک  ییاهتنایخ  هچ  تشاد و  همادا  مه  مود 

.دوب نیلاتسا  يروتاتکید  ربارب  رد  مدرم  زا  یشخب  لمعلا  سکع  ندرک ، لمع  هنوگ  نیا  دنیوگ  یم  س :

هتـشک نویلیم  هسو  تسیب  ات  تسیب  گنج  رد  يوروش  مدرم  .دندرک  یم  يراکادـف  مدرم  سکعرب  دوبن ؛ هنوگ  نیا  هجو  چـیه  هب  ج :
.یمخز نویلیم  تسیب  دنداد و 

.ناشدوخ تیعمج  مهن  کی  ینعی  س :

: دیوگ یم  .دییوگ  یم  هچ  يوروش  هرابرد  امـش  هک  دنـسرپ  یم  لیچرچ  زا  .یمخز  مهد  کی  دندش و  هتـشک  مهن  کی  زا  رتشیب  ج :
تمواقم نینچ  يوروش  مدرم  هک  دش  یمن  ناشرواب  ًالـصا  اهیبرغ  روصت .» لباق  ریغ  هدیچیپ و  رایـسب  تسا  يزمر  نم  يارب  يوروش  »

، ناملآ دـننام  اپورا  عیانـص  مامت  هک  ار  ناـملآ  شترا  بحاـص  ردـپ  دارگنیلاتـسا ، رد  هک  دـنک  رواـب  تسناوت  یم  یـسک  هچ  .دـننک 
هچ .دوب  ییاپورا  ياهروشک  تعنص  نیرت  هتفرشیپ  ناملآ  عیانص  .دنروآرد  تسوا ، رایتخا  رد  یکاولـسکچ  ایلاتیا و  ایناپـسا ، هسنارف ،

شترا .یتمواقم  هچ  مه  نآ  دوش ، عورـش  تمواقم  دعب  دننک و  يورـشیپ  دارگنیلاتـسا  ات  اهناملآ  هک  دـنک  روصت  تسناوت  یم  یـسک 
هـس دندش و  ریـسا  زین  رفن  رازهدص  داد و  هتـشک  رازه  تسیود  ناملآ  .دندیعلب  ناملآ  تازیهجت  مامت  هارمه  هب  ار  يرفن  رازهدـصیس 

دعب ار  دارگنیلاتسا  نم  .دنیایب  ولج  اهناملآ  دنتشاذگ  دندرکن و  تمواقم  .دندرک  یچیق  ار  اهنآ  حانج 
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خاروس بمب  هک  ییاج  دوب ؟ هچ  دیناد  یم  نینل  کی  هرامش  هناخ  .نینل  کی  هرامش  هناخ  دوب ، هدنام  هناخ  کی  اهنت  مدید ؛ گنج  زا 
نآ دندوب و  هتخاس  ینابدرن  دوخ  يارب  دندوب و  هدناشوپ  دننام  هلپ    ِ فلتخم ياهکریت  اب  ار  نآ  يور  هک  یلادوگ  عقاو  رد  .دوب  هدرک 

لیدـبت لاس  دـنچ  ضرع  رد  .دوبن  زیچ  چـیه  دارگنینل  .دوب  هدـنامن  زیچ  چـیه  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  نم  .دـندرک  یم  یگدـنز  ریز 
درک یمن  روصت  نیلاتسا  .دش  عورش  گرزب  هابتشا  کی  اب  مه  گنج  هتبلا  .تسا  راوشد  رایسب  یتعنص  روشک  کی  هب  يروشک  نینچ 
لوا هابتشا  نیا  .تسا  هتشون  شفورعم  همان  رد  فچـشورخ  ار  هابتـشا  نیا  .تشادن  یگدامآ  تمواقم  يارب  دننک و  هلمح  اهناملآ  هک 

ياـههار زا  دـندرک و  تسرد  یبـلقت  دنـس  کـی  اـهناملآ  .تساـهیوروش  فورعم    ِ یماـظن ناهدـنامرف  ندرب  نیب  زا  مود  هابتـشا  .دوب 
.داد نیلاتسا  هب  گرزب  فشک  کی  ناونع  هب  ار  دنس  نیا  مه  شِِنب  رتکد  .دندناسر  شِِنب  رتکد  یکاولسکچ  یفخم  سیلپ  هب  فلتخم 

رد تسرد  ات  دش  ثعاب  دنس  نیا  .دنطابترا  رد  اهناملآ  اب  هیسور  شترا  گرزب  ناهدنامرف  داتـس و  سیئر  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  دنس 
.دندوب هتخاس  اهناملآ  هک  يدنس  اب  مه  نآ  دندش ؛ مادعا  ناهدنامرف  نیا  گنج ، هناتسآ 

؟ دندوب هتخاس  اهناملآ  ار  دنس  س :

شترا داتـس  لک  سیئر  هلیح  نیا  اـب  .دنتـسب  راـک  هب  بیرخت  يارب  ییاـه  هلیح  هچ  دـینیبب  .دوب  ناشتـسود  شنب ، .شنب  هار  زا  هلب  ج :
يربیـس رد  هک  اهلاشرام  زا  یکی  دننام  .دندش  ینادنز  مه  مود  گنج  گرزب  نانامرهق  زا  يرادقم  هلیح  نیا  اب  .دـش  مادـعا  يوروش 

نارادرـس نیرتگرزب  هب  اهنیا  .دـش  زئوس  لاناک  زا  تظافح  رومأم  مه  دـعب  دورب ، ههبج  هب  هک  درک  اضاقت  گـنج  رد  دوب و  دـیعبت  رد 
يورین نیا  اهنیا ، همه  مغریلع  اما  دـندز ، روشک  نیا  هب  ار  کلهم  ياه  هبرـض  نآ  بیترت  نیا  هب  .دـندش  لیدـبت  مود  یناـهج  گـنج 

.دش هدامآ  عافد  يارب  میظع 

فرط کی  مه  مسیلایرپما  فرط و  کی  داد ، ماجنا  ار  اهراتـشک  اهتنوشخ و  نآ  هک  نینل ، کیدزن  رای  ناونع  هب  نیلاتـسا  بوخ ؛ س :
.رگید

.دوب هدـمآ  دوجو  هب  نئاخ  دارفا  نیمه  ياهـشرازگ  ساسا  رب  هک  دوب  ییاه  نظءوس  مه  نآ  لیلد  .دوب  نیرتدـب  نیلاتـسا  راک  نیا  ج :
ناگدـنیامن مراهچ  هس  لاس  نیا  رد  .دروخب  لاس 1936  رد  نورد  زا  يوروش  ار  هبرـض  نیرتگرزب  هک  دـش  ثعاب  اهنیا  ياهـشرازگ 

.دندش مادعا  یشیامرف  تامکاحم  رد  یبالقنا  مسیکستورت  ناونع  هب  جیردتب  بزح ، دبسرس  لگ  ینعی  یبزح ، هرگنک 

؟ تسا يرایسب  هدع  دیعبت  نادنز و  رب  هوالع  نیا  س :

هب .دش  یلاخ  شرصانع  نیرتهب  زا  تسینومک  بزح  دندش و  مادعا  اهنآ  مراهچ  هس  هلب ؛ ج :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


510 ص :

نیلاتسا   ِ یتسرپدوخ شرگید  لماع  .دروخ  نورد  زا  يوروش  هک  تسا  یساسا  يا  هبرـض  نیا  .دندمآ  الاب  نیـستلی  لاثما  لیلد  نیمه 
رد هشیتسپ  مان  هب  تأیه  ياضعا  زا  یکی  دندوب و  هدـش  عمج  مه  رود  بزح  زا  یـسایس  تأیه  کی  گنج ، زا  دـعب  دـنیوگ  یم  .دوب 

کی نم  دیوگ : یم  يو  یتسه ؟ یک  وت  دسرپ  یم  وا  زا  نیلاتسا  .دناد  یم  هابتـشا  ار  يو  رظن  دنک ، یم  حرطم  نیلاتـسا  هک  يا  هلأسم 
، شدوخ   ِ یعقاو ینعم  هب  یتسرپدوخ  ینعی  .دندوب  هدرک  شمادـعا  دوبن ؛ رگید  هشیتسپ  دـعب  هسلج  .نیلاتـسا  قیفر  متـسه  تسینومک 

.دوب هدش  لیدبت  كانتشحو  دبتسم  کی  هب  نیلاتسا  .دشکب  سفن  دناوت  یمن  نم  لباقم  رد  سک  چیه  رگید  ینعی 

هیحور نیا  ياشفا  رد  راوجمه  ياهروشک  ای  هنایمرواخ و  ناهج ، ناریا ، ياهتـسینومک  ارچ  هک  نیا  .تسا  حرطم  یثحب  اجنیا  رد  س :
؟ دندرکن يراک  نیلاتسا 

دنمورین ردقنآ  نیلاتـسا  يوروش ، ياهتیقفوم  نیا  اب  هک  دنتـشاد  داقتعا  مه  دـعب  .دـندوب  فیعـض  هداعلا  قوف  ناریا  ياهتـسینومک  ج :
ياهتـسینومک .دـندش  يوروش  داحتا  ياهتفرـشیپ  بوذـجم  اپورا  ناریا و  ياهتـسینومک  لاحره  هب  .درک  يراـک  دوش  یمن  هک  تسا 

اهنیا همه  .دـندش  اهتفرـشیپ  نیا  رد  نیلاتـسا  شقن  اهتفرـشیپ و  نیا  روحـسم  تسینوـمک ، بازحا  همه  هسنارف و  ناتـسودنه ، اـکیرما ،
.دنتسناد یم  تسرد  ار  نیلاتسا  تامادقا  مامت  لماک ، داقتعا  اب  دندوب و  هتسب  داقتعا  اب  ار  ناشیاهمشچ 

؟ دوبن یبزح  روتسد  س :

عمج میدرک ، یم  یگدنز  یفخم  طیارشرد  درم ، نیلاتسا  یتقو  هک  یتلایا  هتیمک  رد  ام  تسه  مدای  نم  .دنتـشاد  لماک  داقتعا  هن ؛ ج :
.دندرک یم  هیرگ  رازراز  ام  ياه  هچب  اجنامه  میدش و 

؟ نیلاتسا گرم  يارب  س :

تـضهن   ِ یناهج   ِ يرامیب هب  یتسرپ  تیـصخش  شقن  .دوب  شتـسرپ  کی  .بهذـم  کی  هب  دوب ، هدـش  لیدـبت  داقتعا  کـی  هب  هلب ؛ ج :
.دوب هدش  لیدبت  یتسینومک 

؟ دنتشاد ربخ  اهنایرج  تایئزج  زا  ایآ  س :

.دنا هدرک  ذوفن  هک  دنتسه  نینئاخ  نیفلاخم ، تسا و  تسرد  نیلاتسا  ياهراک  همه  هک  دنتشاد  داقتعا  دندرک ، یمن  رواب  هن  ج :

؟ مادعا دیعبت و  همه  نیا  اب  یتح  س :

ناش همه  دـندیگنج ، یم  اـهناملآ  هیلع  هیـسور و  رد  هک  يوسنارف  ياـهدروناوه  ًـالثم  .منز  یم  لاـثم  ار  هسنارف  هنومن ، روطب  هلب ؛ ج :
نیا .دندش  روشک  نیا  ياهتیقفوم  يوروش و  شترا  روحسم 
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.لماک ینعم  هب  روحسم  ینعی  نیا  دهدب ؛ ار  نآ  باوج  دناوت  یم  خیرات  طقف  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی 

.دش ادیپ  مسینومک  دض  وج  کی  اپورا  رد  عقوم  نامه  زا  رگید  يوس  زا  س :

ریثأت ییاپورا  ياهروشک    ِ يدازآ رد  هک  دوش  یم  دنمورین  ردقنآ  يوروش  .اهدعب  رگم  دشن ؛ ادیپ  لماک  روطب  مسینومک  دض  وج  ج :
ناتـسلگنا و مسیلایرپما  هک  دوش  یم  ادـیپ  یتقو  مسینومک و  دـض  وج  هن  دوب و  یعاجترا  وج  کی  مسینومک ، دـض  وج  .دراذـگ  یم 

اهنآ هرمعتـسم  نیچ  .تسا  نیچ  بالقنا  هطقن ، نیلوا  .دوش  یم  یلاخ  ناشیاپ  ریز  دراد  يوروش  ياهتفرـشیپ  اب  هک  دـننیب  یم  اـکیرما 
نپاژ شترا  نیرتگرزب  دنک و  یم  تکرش  نپاژ  هیلع  گنج  رد  ناتسلگنا ، اکیرما و  اب  يدادرارق  دقع  اب  يوروش  ریهامج  داحتا  .دوب 
نیچ لامش  رد  هک  ییاهتسینومک  هب  ار  هدمآ  تسد  هب    ِ تاحیلست مامت  سپس  .دراد  یماو  میلست  هب  هدرک و  هرصاحم  يروچنم  رد  ار 

یناهج گنج  رد  دوب ، هدـماین  دوجو  هب  يوروش  ریهامج  داحتا  رگا   » هک گنود  هستوئاـم  فورعم  هلمج  .دـنهد  یم  لـیوحت  دـندوب 
طیارـش و نآ  رد  نیچ  بالقنا  هک  دوب  نکممریغ  تفرگ ؛ یمن  اـپ  یقرـش  ياـپورا  ياـهروشک  رد  مسینومک  رگا  دوب و  هدـشن  زوریپ 

هرک ًالثم  .تسا  ناهج  رـسارس  تارمعتـسم    ِ يدازآ يوروش ، داحتا    ِ يزوریپ هجیتن  .تسا  تیعقاو  کی  دـسرب ،» يزوریپ  هب  تاناکما 
ياپ ریز  هک  تسا  ناتـسودنه  بـالقنا  نیچ ، زا  دـعب  .میراد  ار  هرک  گـنج  مه  دـعب  دوش ؛ یم  میـسقت  تمـسق  ود  هب  گـنج  رد  هک 

.دروخ یم  مشچ  هب  ییاقیرفا  تارمعتسم  رد  ییاهبالقنا  مه  دعب  .دوش  یم  یلاخ  ناتسلگنا 

.دسوپ یم  نورد  زا  دراد  هیسور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  س :

دـنیآ و یم  راکِرـس  اهتـسینومک  لاـغترپ ، رد  .تسین  هنوـگ  نیا  جراـخ  رد  اـما  .تسا  فیعـضت  لاـح  رد  شدوـخ  نورد  رد  هلب ؛ ج :
یم تعسو  هنوگچ  مسینومک  دینیبب  .دنوش  لقتسم  ات  دننک  یم  کمک  تساهیلاغترپ ، هرمعتسم  هک  کیبمازوم  الوگنآ و  هب  هلصافالب 

.دننک دازآ  ار  ایناپسا    ِ تارمعتسم مامت  دنوش  یم  قفوم  دنیآ و  یم  راک  ِرس  اهتسینومک  مه  ایناپسا  رد  .دبای 

ای يوروش  داحتا  شرتسگ  نورد ، رد  نیلاتسا  درکلمع  رب  هوالع  يوروش  ندش  هدیـشاپ  لماوع  زا  ناوت  یم  هک  نیا  رگید  هلأسم  س :
.دندناسر فرصم  هب  ار  اهیوروش    ِ يژرنا هیامرس و  نیرتشیب  ًامومع  هک  درب  مان  ار  نآ    ِ يرامقا ياهیروهمج 

.دنتسه یعرف  لماوع  اه  نیا  میوگ  یم  نم  ج :

؟ درک باسح  یعرف  لماوع  نیا  يور  دوش  یم  ردقچ  س :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 530 

http://www.ghaemiyeh.com


512 ص :

سأر رد  اهنیا  دـننام  ای  فوپوردـنآ و  نیلاتـسا ، لثم  یـسک  یتح  رگا  دـش ، یمن  یلمع  يوروش    ِ یـشاپورف نم  هدـیقع  هب  چـیه ؛ ج :
.تسا دقتعم  نیا  هب  مه  يا  هماخ  رونا  .دوب  تردق 

.تسا فوپوردنآ  هرود  زا  تارییغت  تالوحت و  عورش  ًاقافتا  س :

.دوش یم  عورش  تارییغت  تالوحت و  نآ ، زا  دعب  ریخن ؛ ج :

؟ دنز یم  تسد  یتارییغت  داجیا  هب  دریگ ، یم  رارق  تموکح  سأر  رد  ب.گ.ك  تسایر  زا  یتقو  هک  دوبن  فوپوردنآ  رگم  س :

هک ییاکیرما  کی  .دـمآ  مدای  یبلاـج  هتکن  .دـنکن  تمواـقم  هک  دوب  لاـحم  دوب ؛ یمکحم  يوق و  هداـعلا  قوف  مدآ  فوپوردـنآ  ج :
.دریگ یمن  شتآ  دوخ    ِ يدوخ هب  هناخ  چیه  هک  هدروآ  نآ  رد  هتشون و  یباتک  دوب ، وکسم  رد  اکیرما  تاعوبطم  هدنیامن  لاس  هدزناپ 

دـصدنچ يوروش    ِ یـشاپ مه  زا  يارب  اکیرما  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  .دنزب  تیربک  زین  یـسک  دزیرب و  اجنآ  رد  ار  تفن  یـسک  دیاب 
.تسا هدرک  جرخ  رالد  درایلیم 

؟ همانرب اب  س :

 ... يراکبارخ و ییویدار ، همانرب  اب  قیقد ، همانرب  اب  ج :

؟ دوب هدشن  هجوتم  يوروش  تسایس  ار  عوضوم  نیا  س :

دنتسناوت یمن  دننکب ؟ دنتـسناوت  یم  راک  هچ  ار  يدازآ  ییاکیرما » يویدار   » یلو .دنتفرگ  یم  دندید  یم  هک  ار  نیفلاخم  همه  هن ؛ ج :
لماوع همه  دیاب  ام  .دروآ  دوجو  هب  اکیرما  مه  ار  یناهج  مود  گنج  دننکب ؟ دنتـسناوت  یم  راک  هچ  ار  رلتیه  .دننک  هیلخت  ار  همه  هک 

ینعی يوروش ، تلم  .تسین  هدننک  نییعت  لماع  يا ، هدع  ندوب  یضاران  .تسا  قداص  هشیمه  نیا  دمآ ؛ ءزج  هب  لک  زا  دیاب  .مینیبب  ار 
رد هک  دیناد  یم  .دندوبن  اهـسور  اهنت  دـندش ، زوریپ  هداد و  ار  یمخز  نویلیم  تسیب  نآ  هتـشک و  نویلیم  هس  تسیب و  نآ  هک  ییاهنآ 

، ناتـسکبزا رد  .دـنداد  تبثم  يأر  دـصرد  داتفه  هیـسور  نویـساردف  رد  .دـنتفرگ  يأر  يوروش  داحتا  ياقبا  يارب  فچابروگ  نامز 
يوزرآ نآلا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دنداد  تبثم  يأر  دصرد  شـش  جـنپودون  ات  دون  دودـح  ناجیابرذآ  ناتـسکیجات و  ناتـسقازق ،

هدعو دش  یشاپورف  ثعاب  هک  یلماع  نیرتگرزب  هتشون ، دوخ  باتک  رد  فناگوز  هک  نیا  بلاج  هتکن  .دنـشک  یم  ار  قباس    ِ يوروش
تـسرد کیتارکومد ، هفایق  اب  یلو  قباـس  زا  رت  يوق  یمـسیلایسوس  هک  دوب  نیا  فچاـبروگ  هدـعو  .دوب  فچاـبروگ  نیغورد  ياـه 

ار مزیلایـسوس  ام  هک  دیوگ  یم  ًامئاد  .مزیلایـسوس  زا  ردـقچ  دـنک و  یم  فیرعت  نینل  زا  ردـقچ  باتک  رد  فچابروگ  .درک  میهاوخ 
.دوب هدرک  یجیگ  راچد  ار  مدرم  نیا  .تخاس  میهاوخ 
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رانک ار  فچابروگ  ندوبن  ای  ندوب  رومأم  ثحب  رگا  .دـندرک  لابقتـسا  یـشاپورف  زا  مدرم  هک  دوب  نورد  رد  مه  یتالکـشم  هتبلا  س :
.تشاد دوجو  مه  یتالضعم  میراذگب ؛

يوروش ریهامج  داحتا  دوجو  اب  هک  دنریگ  یم  يأر  یسرپ  همه  رد  مدرم  زا  یتقو  نآ  دوجو  اب  اما  تشاد ، دوجو  تالـضعم  هلب ؛ ج :
.دنریذپ یم  ار  تالضعم  لک  ینعی  .دنهد  یم  تبثم  يأر  دصرد  جنپ  دون و  دیقفاوم ، قباس  لکش  نامه  هب 

؟ تشاد دوجو  لوحت  کی  هب  زاین  ایآ  س :

.رتشیب يدازآ  مه  میراد و  مسیلایـسوس  مه  میراد ، يوروش  مه  .دوب  لوحت  هدـعو  نامه  نیا  .تشاد  دوجو  لوحت  کـی  هب  زاـین  ج :
.دوبن مدرم  يارب  یشاپورف  روصت  درک ، جیگ  ار  مدرم  نیا 

تردـق رادـتقا و  طـقف  .دوب  لوحت  کـی  دـنمزاین  يوروش  نورد  فچاـبروگ ، تکرح  زا  لـبق  تفگ  یم  هک  مدـید  نم  یلیلحت  س :
.دنیرفایب توکس  نوکس و  کی  دوب  هتسناوت  هک  دوب  فنژرب  لثم  یتسینومک  هرهچ 

.تسا تسرد  ًالماک  ج :

.تشگ لوحت  هدامآ  نورد  دش ، هتشادرب  رادتقا  نآ  هک  مه  یتقو  س :

فوپوردـنآ لثم  يوق  ربهر  کی  رگا  ینعی  .درک  ارجا  الاب  زا  نورد و  زا  نیچ  لکـش  هب  ًالثم  دـش  یم  ار  لوحت  نیا  یلو  لوحت ؛ ج :
فوپوردنآ دیوگ  یم  وا  .تسا  هتـشون  یباتک  ب.گ.ك  نیرومأم  زا  یکی  فوپوردنآ  هرابرد  .تشاد  یلوحت  نینچ  دـش  یم  دوب ،

فچابروگ دعب  درم و  دوز  فوپوردنآ  .دوب  یندش  یلوحت  نینچ  دوبن  هاتوک  فوپوردـنآ  رمع  رگا  .دوب  دـقتعم  هاگآ و  هداعلا  قوف 
دیاب دـنیوگ  یم  اهتـسینومک  هک  یـساسا  هلأـسم  ره  رد  درک و  عورـش  ار  شیاهراعـش  تسینومک  بزح  لوا  ریبد  ناونع  هب  . (1) دمآ

جیردتب ای  دوب  هدش  هدیرخ  ًالبق  ًاعقاو  هک  دشاب  نیا  ثحب  کی  دیاش  .دنک  یمن  يراک  چیه  دـهد و  یمن  ماجنا  یلمع  درک ، تمواقم 
.تسا هدش  هدیرخ 

.دنک عمج  تسناوتن  یلو  درک  عورش  مه  دیاش  س :

رد یفلتخم  ياهتبحص  شیپ  هعفد  .دش  لیدبت  نآ    ِ یسارکومد ناتسلگنا و  رادفرط  کی  هب  تفر و  مه  دعب  دنک و  عمج  تسناوتن  ج :
کی زا  یتمسق  نیا  .مناوخ  یم  ار  اهنآ  هک  ما  هدرک  ادیپ  بلاج  رایـسب  دنـس  ود  نم  طابترا  نیا  رد  .میتشاد  هیـسور    ِ یـشاپورف دروم 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  يا  هیرشن  رد  هک  تسا  هلاقم 

.تشذگرد وکسم  رد  یگلاس  نس 69  رد  ، 1362 نمهب رد 23  فوپوردنآ  - 1
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؟ هیرشن مادک  س :

شنت ناـیرج  رد  هتفر  مه  يور  .مناوخ  یم  ار  نآ  نیع  .يا  هماـخ  رونا  رتـکد  اـب  وـگو  تفگ  هرامش 18 ؛ نخس ،» يایند   » هیرـشن ج :
اکیرما ات  .دوبن  ناسکی  هشیمه  تارکاذـم  نیا  رد  مه  اکیرما  عضوم  اما  دوبن ، هدـنزاب  يوروش  هاگ  چـیه  فچاـبروگ  زا  شیپ  ییادز 
ياهلاس رد  .داد  یم  ناشن  شمرن  دوخ  زا  مه  یهاگ  تفرگ و  یمن  تخس  تارکاذم  نیا  رد  دوب ، نآ  بقاوع  مانتیو و  گنج  ریگرد 
يوروش اب  نیاربانب  .دوب  هریغ  يریگناـگورگ و  ناریا ، بـالقنا  لیئارـسا ، قارع و  گـنج  تیگرتاو ، راـتفرگ  مه  داـتفه  ههد  زا  دـعب 

زین اکیرما  تسایـس  درک و  رییغت  هدـنیآ  ياـمنرود  دوجوم و  عضو  رتراـک ، رب  ناـگیر    ِ يزوریپ اـب  ناـمزمه  اـما  .درک  یم  تاـشامم 
هتفای نایاپ  تفر  یم  ورف  نآ  رد  ییاکیرما  ياهرس  لیـس  هک  یلیو  هاچ  ینعی  مانتیو ، گنج  هک  دوب  اهلاس  وس  کی  زا  .دش  نوگرگد 

یم باجیا  ياه 1990-1980  ههد  رد  يداـصتقا  دـیدش  دروکر  ياـمنرود  رگید  يوس  زا  .دوب  هدـش  لـیاز  زین  نآ    ِ یناور تارثا  و 
اب اکیرما  اما  دـنعلبب ، ار  یفاـضا  ياـه  هیامرـس  دـنناوتب  اـت  دـنبای  شرتسگ  کـیژتارتسا  ياهحالـس  هژیوب  یتاحیلـست  عیانـص  هک  درک 

، هسنارف يوروش ، زا  ار  دوخ  تاحیلست  رتشیب  قارع  یلو  تشاد  نایرج  تدش  هب  قارع  ناریا و  گنج  دوب و  هجاوم  رازاب  تیدودحم 
اکیرما زین  رگید  ياهاج  رد  .دشورفب  هحلسا  تسناوت  یمن  میقتـسم ، میرحت  تلع  هب  زین  ناریا  هب  اکیرما  .دیرخ  یم  سیلگنا  ناملآ و 
هجدوب دـناوتب  ات  دـشخب  تدـش  درـس  گنج  هب  هرابود  تشاد  زاین  اکیرما  مسیلایرپما  فرط  نیا  زا  .دوب  ور  هبور  یتخـسرس  يابقر  اب 

زاغآ هینایب  تقیقح  رد  باتک  نیا  .تفاـی  راـشتنا  لیاوا 1980  رد  نوسکین  یقیقح » گـنج   » باـتک .دـهد  شیازفا  ار  دوخ    ِ یماـظن
ناراد هیامرـس  هدیـشوپ و  مزر  ساـبل  کـنیا  درک ، یم  یفرعم  ییادز  شنت  ناـمرهق  ار  دوـخ  هک  نوـسکین  ناـمه  .دوـب  یگنج  نینچ 

: دنک یم  رارقا  نینچ  نوسکین  .دـناوخ  یم  ارف  یمتا  گنج  هب  لسوت  اب  موزل  تروص  رد  یتح  يوروش  نتخاس  دوبان  هب  ار  ییاکیرما 
نانچنآ .تسا  ینارحب  تخـس و  رایـسب  نارود  برغ  يایند  اکیرما و  هدـحتم  تلایا  يارب  رـضاح  نرق  نایاپ  زا  هدـنام  یقاـب  ههد  ود  »

نآ اب  رـضاح  نرق  نایاپ  ههد  برغ  يایند  هک  يرطخ  .دنک  یم  صخـشم  هدـنیآ  لسن  نیدـنچ  يارب  ار  ناهج  تشونرـس  هک  ینارحب 
نایم راچان  هب  هک  تسا  يا  هطرو  رد  طوقـس  هکلب  تسین ، یمتا  بمب  برخم  تاعـشعشت  لـباقم  رد  يدوباـن  لاوز و  تسا ، ور  هبور 
فقاو هلأـسم  نیا  هب  دـیاب  نیلمرک  ناربهر  مینک (1) . باختنا  ار  یکی  دـیاب  یـشکدوخ  ای  خرـس  تردـق  ربارب  رد  میلـست  تسکش و 

مدرم عفانم  حلاصم و  هاگره  هک  دنشاب 

ص 6. ، 1980 یقیقح ، گنج  نوسکین ، دراچیر  - 1
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شیازفا هب  اکیرما  هدحتم  تالایا  هاگره   (1) .دش دهاوخ  هدافتسا  نآ  زا  دنک ، باجیا  ار  یمتا  حالس  هب  لسوت  برغ  ناهج  اکیرما و 
رظن زا  لاس 1985  رد  يوروش  هیسور  دیدرت ، نیرتکچوک  نودب  دنکن ، مادقا  یهجوت  لباق  روطب  دوخ    ِ یتاحیلست یماظن و  تارابتعا 

زین ییایرد  يورین  ظاحل  زا  هدروآ و  تسدـب  یعطق    ِ يرترب قوفت و  اکیرما  هب  تبـسن  یکـشخ  رد  یماـظن  ياـهورین  یمتا و  تردـق 
رد یتسیاب  هکلب  تسین ، یفاک  ههبج  طخ  رد  نمـشد  تسکـش  هبلغ و  اهنت  گنج  رد  يزوریپ  يارب  .دـش  دـهاوخ  ربارب  نآ  اـب  ًاـبیرقت 

بیترت نامه  هب  .دـینک  هجوت  رخآ  هلمج  هب   (2) .تخاس مدـهنم  ار  وا  ریاخذ  عبانم و  درک و  داجیا  لزلزت  نمـشد  ههبج  تشپ  طوطخ 
نارود یتسیاب  زین  ات 1990  نیب 1980  ياهلاس  میدوب ، نهک  هدیـسوپ و  رامعتـسا  نایاپ  رظان  دـهاش و  ياـهلاس 1950 1940  رد  هک 

.دندیشک ار  يوروش  داحتا    ِ يدوبان هشقن  لاس 1980  زا  ینعی   (3) .دشاب يوروش  هزات  مسیلایرپما    ِ يدوبان

؟ دشاب اهنیا  دورو  هنیمز  هک  دوب  ییاهفعض  يوروش  رد  ایآ  .دراد  دوجو  یلاؤس  دروم  نیا  رد  س :

نم دـسیون ،) یم  ار  اهفعـض  هطقن  مامت   ) یلخاد یجراخ و    ِ ینهذ ینیع و  طیارـش  هعومجم  رگا  .تسا  بلاـج  یلیخ  هلاـقم  رخآ  ج :
هک تسا  یعیبط  مینادب ، ریذپانرییغت  میروایب و  رظن  رد  هدوب  هک  هنوگ  نآ  ار  نآ  ناربهر  راتفر  شور و  يوروش و  مدرم  هیحور  هلمج 

میروآ و باسح  هب  ار  يوروش    ِ یعامتجا يداصتقا و  عضو  هژیوب  ینیع ، طیارـش  طـقف  رگا  اـما  .دوش  یم  ریذـپان  باـنتجا  شا  هجیتن 
یـشاپورف نیا  زا  دـش  یمن  مه  یتسرد    ِ يربهر شـشوک و  شالت و  چـیه  اـب  مینک ، روصت  دـننک  یم  اـعدا  اـه  یـضعب  هک  هنوگ  نآ 

، دـندرک یم  راتفر  يرگید  هنوگ  هب  اـی  دـندوب ، يرگید  ناـسک  يوروش  ناربهر  رگا  .تسین  تسرد  نم  رظن  هب  نیا  درک ، يریگولج 
رونا رتکد  رظن  نیا  .تخاس  لدـبم  اکیرما  مسیلایرپما  يارب  يا  هعجاف  هب  ار  نآ  دـش  یم  یتح  دوب ، ریذـپان  بانتجا  اهنت  هن  هعجاف  نیا 

مسیـسکرام و هراـبرد  تسا ، نآ  تمـسق  نیرتـهب  نم  رظن  هب  هک  مه  هلاـقم  رخآ  .تـسا  گرزب  زیتـس  يوروـش  هـک  تـسا  يا  هماـخ 
ياـج هب  رگا  هک  دیـسرپ  ناوـت  یم  .تسین  يرگید  زیچ  تسا و  يژولوئدـیا  مسیـسکرام  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  تبحـص  يوروـش 

نیا تیعقاو  .دش  یم  زوریپ  مسیلایرپما  مه  زاب  ایآ  دوب ، يوروش  رادمامز  نیلاتـسا  ای  نینل  دـننام  یـصخش  هزدان  دراوش  فچابروگ و 
بلاج یلیخ  هک  تسه  مه  يرگید  هلاقم  .دش » زوریپ  فچابروگ  نامز    ِ يوروش رب  مسیلایرپما  هک  تسا 

ص 14. نامه ، - 1

ص 47. نامه ، - 2

ص 40. نامه ، - 3
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.مناوخ یم  ار  نآ  نیع  نم  تسا و 

؟ تساجک زا  هلاقم  س :

هک هدش  یعدم  يا  هلاقم  راشتنا  اب  يو  .تسا  هیـسور  رد  یـسایس  مولع  دشرا  ققحم  کی  هک  تسا  یکـسفوکلوپ  بلگ  زا  هلاقم  ج :
قوف همانرب  کـی  رد  ههد 80 و  ياهلاس  لوط  رد  اتلای  دادرارق  لوصا  نتـشاذگ  اپریز  اب  اکیرما  قباـس  روهمج  سیئر  ناـگیر  دـلانور 

ار يوروش    ِ یـشاپورف اکیرتسورپ و  يارجا  هنیمز  دـندوب ، نآ  نایرج  رد  دیفـس  خاک  دـشرا  ماقم  دـنچ  دوخ و  اهنت  هک  يرـس  هداـعلا 
سردـم سپیاپ  دراچیر  هیرظن  ساسا  رب  هک  . N.E.O.D 75 کیژتارتسا هیرظن  زا  نامز  نآ  رد  ناـگیر  هک  هتـشون  يو  .درک  مهارف 

.دروآ يور  يوروـش  داـحتا    ِ يدوباـن هـب  زیمآ ، تملاـسم    ِ یتـسیزمه نتــشاذگ  راـنک  اـب  دوـب و  هدــش  مـیظنت  دراوراــه  هاگــشناد 
نآ و یلخاد  متـسیس  فعـض  طاقن  ندرک  گرزب  يوروش ، رب  یجراخ  راشف  زا  ناگیر  هماـنرب  نیا  رد  هک  دـیازفا  یم  یکـسفوکلوپ 

یماظن هار  زا  يوروش  نداد  تسکـش  همانرب  نیا  فدـه  .تفاـی  تسد  یتیقفوم  هب  ناتـسناغفا  ناتـسهل و  رد  گرزب  نارحب  ود  داـجیا 
یم سور  ققحم  نیا  .دوش  فیعض  هدنامرد و  یجراخ  نمشد  موجه  اب  هلباقم  زا  یـشان    ِ یلام راشف  ریز  وکـسم  دوب  رارق  هکلب  دوبن ،

شترا عضاوم  زا  يا  هراوهام  ياهـسکع  یتح  درک ، ینایاش  ياهکمک  ناتـسهل  تلود  نافلاخم  هب  اـهلاس  نآ  رد  نتگنـشاو  : » دـسیون
يارب رالد  درایلیم  شش  هنایلاس  ناتسناغفا ، رد  گنج  اهنت  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  .داد  یم  لیوحت  یناغفا  حلسم  ياهورین  هب  ار  خرس 

دوب لاؤس  نیا  خساپ  نتفای  لابند  هب  ایـس  نامزاس  تقو  سیئر  یـسیک  مایلیو  دـنک  یم  دـیکأت  يو  .دروآ  یم  راب  هنیزه  نیلمرک  خاک 
سفن هب  دامتعا  ًالوصا  ایآ  ددرگ ؟ یم  زاب  يداع  تلاح  هب  نارحب ، هرود  زا  دعب  یتدم  هچ  دراد و  ساره  ییاهزیچ  هچ  زا  وکـسم  هک 

رب وکـسم  تراظن  تردـقربا و  ود  کیژتارتسا    ِ يزارتمه زا  یـسایس ،   ِ يزاب نیا  رد  اـکیرما  ریخ ؟ اـی  دراد  دوجو  يوروش  تلود  رد 
.دـش ناشناج  يالب  اکیرما  اب  تردـق    ِ يربارب موزل  رد  اهـسور  ساوسو  مه  هرخـالاب  .درک  هدافتـساءوس  بیقر  ناوت  تردـق و  نازیم 

مه هرخالاب  دادـن و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  دوخ  حالـس  زا  هتـشابنا  ياـههوک  زگره  يوروش  داـحتا  هک  هدرک  حیرـصت  یکـسفوکلوپ 
هیسور شترا  ربارب  رد  ار  هلاس  هس  تمواقم  ناکما  ناشیارب  داتفا و  نچچ  رد   (1) فیادود ياهورین  تسد  هب  نآ  زا  یگرزب  ياهشخب 

یلام يرس  گنج  زاغآ  يارب  ار  . N.S.T.D 66 يرس روتسد  فنژرب  گرم  زور  رد  ناگیر  هک  هدوزفا  يو  .تخاس  مهارف 

یتارباخم یبایدر  اب  اهسور  هک  یکـشوم  راجفنا  رثا  رب  تشهبیدرا 1375  مشـش  رد  هک  دوب  نچچ  نیزرابم  ربهر  فیادود  رهوج  - 1
.دش هتشک  دندوب  هدرک  کیلش  يو  هارمه  نفلت 
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یتاحیلست تاقباسم  حطس  نتـشاد  هاگن  الاب  ار  نآ  فده  اکیرما  روهمج  سیئر  تقو  رایتسد  نشور  يرنه  هک  درک  أضما  يوروش  اب 
نیا ياتسار  رد  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  روشک  نآ  هب  يرورض  هیلوا  داوم  لاسرا  عطق  هک  دوب ، لثم  هب  هلباقم  يارب  يوروش  بلج  و 

ات تساوخ  يدوعـس  ناتـسبرع  زا  نآ  یط  درک و  ارجا  ار  جراخ  هب  يوروش  زاگ  تفن و  شورف  زا  يریگولج  همانرب  اکیرما  تسایس ،
هنیمز ناتسبرع  هک  دسیون  یم  همادا  رد  یکسفوکلوپ  .دنک  مهارف  ار  تفن    ِ یناهج ياهب  زا  ندش  هتساک  هنیمز  دوخ ، دیلوت  شیازفا  اب 
گنج همانرب  اب  هلباـقم  حرط  يارب  دوب ، هدـنام  يوروش  هجدوب  زا  هک  مه  هچنآ  درک ؛ مهارف  ار  يوروش  هب  ناوارف    ِ یلاـم ياـهتراسخ 

 ِ يوروش یتاعالطا  نامزاس  هک  دـیوگ  یم  .ب.گ.ك  قباس  دـشرا  ياهلارنژ  زا  یکی  فوکیاب » تردـق   » .دـش فرـصم  ناـگراتس 
ماجنا مدع  رد  یناسک  یهجوت  یب  يادف  يوروش  تقیقح  رد  تشاد و  عالطا  وکسم  اب  هلباقم  يارب  اکیرما  ياه  همانرب  مامت  زا  قباس 
يالاب هدر  دارفا  همه  هک  تفرگ  تروص  لیلد  نآ  هب  يوروش    ِ یـشاپورف هک  درک  یم  دیکأت  یکـسفوکلوپ  .تسا  هدـش  دوخ  هفیظو 

.تسا بلاج  رایسب  هلاقم  نیا  .تسا » نکممریغ  یخیرات  ظاحل  زا  يوروش    ِ یشاپورف هک  دندوب  دقتعم  نآ    ِ يربهر رداک 

؟ دوب همانزور  مادک  هلاقم  س :

نینئاخ دنناوتب  ات  دندرک  يزاس  هنیمز  ردقچ  هک  دینک  یم  هظحالم  .تسا  هدمآ  نابآ 1375  هبنشراهچ 30  تاعالطا  همانزور  رد  ج :
.تسا هدش  پاچ  ندنل  ناهیک  همانزور  رد  هتشون و  ار  دوخ  تارطاخ  نیشرابش  ناریا - ، رد  ب.گ.ك  شخب  سیئر  .دنرخب  مه  ار 

؟ تسا هدش  پاچ  ینامز  هچ  س :

.تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  شیپ  لاس  ود  ج :

؟ تسا یلصفم  تارطاخ  س :

شرمع هنافـسأتم  .دوب  فوپوردنآ  دیمهف ، یم  ًاعقاو  يوروش    ِ يربهر رداک  رد  هک  یـسک  اهنت  هتـشون ، وا  .تسا  هاتوک  یلیخ  هن ؛ ج :
.دوب هاتوک  یلیخ  مه 

.يدنا لاس و  کی  س :

رگا .تیعقوم  يرادـهگن  اـب  تاحالـصا  یجیردـت  هماـنرب  ینعی  دز ؛ تسد  نیچ  ریظن  یتاحالـصا  هب  وا  .هاـم  تشه  لاـس و  کـی  ج :
.دمآ یمن  شیپ  یعضو  نینچ  ًاملسم  دوب ، هدنام  فوپوردنآ 

نیا .دـندوب  يرامقا  ياـهروشک  یـشاپورف ، لـماوع  زا  یکی  .دوش  یم  حرطم  يوروش  يراـمقا  ياـهروشک  هراـبرد  ثحب  کـی  س :
.دنتشادن يوروش  يارب  يدوس  دیلوت و  یلو  دنتشاد ، يدایز  جراخم  اهروشک 
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.درک یم  کمک  اهنآ  همه  هب  درک ، یم  رامعتسا  ار  اهروشک  نیا  يوروش  دنیوگ  یم  هک  نآ  سکعرب  ج :

.دندوب اهنیا  يوروش    ِ یگدنام بقع  لماوع  زا  یکی  دنیوگ  یم  س :

هک درک  یم  هلباقم  نآ  اب  مه  يوروش  .دیـشک  شیپ  ناگیر  ار  ناگراتـس  گنج  هلأسم  .دوب  اهنآ    ِ یماـظن جراـخم  رتمهم  همه  زا  ج :
هب رالد  درایلیم  راهچ  یلاس  .تشاد  يرایـسب    ِ یناهج تادهعت  يوروش  رگید  فرط  زا  .تشاد  مه  ینیگنـس  هداعلا  قوف  جراخم  هتبلا 

قارع هیروس و  یبیل ، زا  مه  زونه  يوروش  .درک  یم  جرخ  ناتـسناغفا  رد  رـالد  دراـیلیم  شـش  درک و  یم  کـمک  کـچوک  ياـبوک 
رد عافد  يارب  اهاجنیا  رد  يوروش  داحتا  نوخ  ًاعقاو  .تسا  راکبلط  اهنآ  هب  يا  هتـسه  ياهکمک  تباب  رالد  درایلیم  هدزناـپ  اـت  هدزاود 

.تسا هدش  هتخیر  نوسکین  تادیدهت  اکیرما و    ِ یمتا بمب  رطخ  لباقم 

؟ تسا هدرکن  روشک  لخاد  جرخ  ار  نیا  ارچ  س :

.دش یم  دوبان  يوروش  تفرگ ، یم  اکیرما  ار  اهنیا  همه  رگا  .دراد  هگن  ار  اهنیا  دوب  روبجم  نوچ  تسناوت ؛ یمن  ج :

؟ دوبن رت  تحار  قطانم  نیا  ندرکاهر  س :

.تسناوت یمن  هن ؛ ج :

؟ دوبن روطنیا  ایآ  دنتشاد ، ییادج  هزیگنا  مه  اهروشک  نیا  ِدوخ  هتبلا  س :

يارب طقف  یغلابم  هچ  هک  هتـشون  هدنـسیون  کـی  هک  متفگ  نیا  زا  شیپ  .دوب  اـکیرما  كانتـشحو  تاـغیلبت  رثا  رد  ییادـج  هزیگنا  ج :
و يرذآ ، ینچچ و  یقازق ، نابز  هب  دـندرک ؛ یم  شخپ  همانرب  يوروش  داحتا    ِ یلم ياهنابز  مامت  هب  .دـندرک  یم  جرخ  اـکیرما  ویدار 
ار فچابروگ  لوگ  مدرم  هک  دـسیون  یم  وا  .دـسیون  یم  بوخ  یلیخ  فناـگوز  .دـنداد  یم  ناـشن  گرزب  ار  یلخاد  فعـض  طاـقن 
اب ار  نـینل  ياـه  هـتفگ  اـم  هـک  تـفگ  یم  شیاهراعـش  رد  يو  .دوـب  رتـشیب    ِ يدازآ مسیلایـسوس و  شراعـش  فچاـبروگ  .دـندروخ 

.يوروش مدرم  ندز  لوگ  ینعی  نیا  درک ؛ میهاوخ  ارجا  رتشیب    ِ یسارکومد

؟ تفر رد  شتسد  زا  لئاسم  لرتنک  ای  دز  لوگ  ار  مدرم  فچابروگ  س :

.دز لوگ  ریخن ؛ ج :

؟ درک راک  هدش  باسح  لوا  زا  فچابروگ  ینعی  س :

هلباقم دیاب  دـنتفگ  دـندرک و  رطخ  ساسحا  يربهر  رداک  ياضعا  هیقب  هک  ییاجنآ  .درکن  دـنک ، مادـقا  تسیاب  یم  هک  ییاهاجنآ  ج :
.درکن وا  درک ،
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؟ دوبن یلخاد  تافالتخا  نآ ، لماع  ایآ  س :

رد يدیدرت  چیه  تسا و  ملسم  وا  نیـستلی و  تنایخ  .دروخ  تسکـش  هک  تشاد  تباقر  نیـستلی  اب  وا  نم  هدیقع  هب  ًادبا ؛ ًالـصا و  ج :
.تسین نآ 

.دوب يوروش    ِ یشاپورف رد  يا  هدننک  نییعت  مهم  لماع  يوروش  ناربهر  تنایخ  هک  هتفگ  ورتساک  لدیف 

؟ دوب هچ  هیضق  نیا  رد  ب.گ.ك  شقن  س :

عالطا اکیرما  تسایـس  مامت  زا  ب.گ.ك  دـشرا  نارـسفا  .متفگ  ب.گ.ك  ياضعا  زا  یکی  زا  لقن  هب  ًالبق  هک  يا  هلمج  نامه  ج :
هلمج نیا  اب  دـندوب و  رو  هطوغ  يدنـسپدوخ  رد  يوروش  ناربهر  فنژرب و  لباقم  رد  .دـنداد  یم  ربخ  يوروش  ناربهر  هب  دنتـشاد و 
دارفا .دراد  دوجو  تنایخ  عطق  روطب  نایرج  نیا  رد  نم  هدـیقع  هب  .دـنداد  یمن  یتیمها  اهـشرازگ  هب  میا ، هداتفا  ولج  اکیرما  زا  ام  هک 
داحتا دنتفرگ  میمصت  مه  اب  نیارکوا  هیسور و  رد  رفن  هس  كاچبوس و ...  فچابروگ ، هزداندراوش ، نیستلی ، دندوبن ؛ مه  ات  ود  یکی 

.دشاب دناوت  یمن  رتالاب  نیا  زا  تنایخ  .تفرگ  ار  ناشتقفاوم  هدرک و  تبحص  اهنآ  اب  مه  شوب  دنربب ، نیب  زا  ار  يوروش 

؟ تشادن یتردق  هیضق  نیا  رد  ب.گ.ك  س :

.دندوب هدرک  ذوفن  یفلتخم  لماوع  مه  ب.گ.ك  رد  .تسا  نیمه  مه  هیضق  تلع  ج :

؟ دندوب مه  نآ  تالیکشت  نورد  رد  ینعی  س :

.دندوب هدیرخ  ار  اهنآ  لبق  اهتدم  زا  اهییاکیرما  هک  دندوب  یناسک  نم  رظن  هب  .دندوب  یفلتخم  رصانع  مه  تالیکشت  نورد  رد  ج :

.تسا ناریا  رد  هیسور    ِ یگنهرف لوئسم  شا  هنومن  س :

هدش هتشون  ناریا  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  زا  هک  تسا  يا  همان  یسوساج  هنال  دانـسا  رد  .تسا  هزداندراوش  نیمه  رتالاب  همه  زا  ج :
يزرواشک هنیمز  رد  یتبثم  رایسب  تامادقا  تسا و  يزرواشک  ریزو  هزداندراوش  مان  هب  یسک  ناتـسجرگ  رد  هک  هدمآ  همان  رد  .تسا 

.ناشدوخ رادفرط  ياهورین    ِ ییاسانش ناریا و  ترافس  هب  يو    ِ یفرعم ینعی  نیا  .تسا  هداد  ماجنا 

؟ طابترا هنیمز  نتخاس  مهارف  ینعی  نیا  س :

ناشدوخ يارب  روخبدردب  ياهمدآ  دنتشاد و  یعیسو    ِ یسوساج ياههاگتـسد  .دندوب  هدرک  نیچ  تسد  ار  رـصانع  نیا  ًالبق  اهنیا  ج :
.دندرک یم  باختنا  ار 

؟ دنکب يراک  نینچ  تسناوتن  لخاد  رد  ب.گ.ك  روطچ  س :
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هداعلا قوف  تسا ؛ يوق  نامتاعالطا  ترازو  نالا  اـم  .دوب  يوق  هداـعلا  قوف  مه ، فیرح  یـسوساج  هاگتـسد  نوچ  تسناوت ، یمن  ج :
عالطا ناشیارب  هلـصافالب  هک  دنراد  مدآ  مق  رد  ًالثم  .دـنراد  مدآ  مه  ناریا  رد  لیئارـسا  اکیرما و  ًالثم  .دـننک  یم  کمک  مدرم  .يوق 

 ِ یمدرم کمک  نیا  دوجو  اب  یتح  .دروایب  ریگ  دناوت  یمن  تاعالطا  ترازو  هک  ار  اهنیا  .دش  هتفگ  هچ  هعمج  زامن  رد  هک  دـنهد  یم 
هورگ کـی  ناـجیابرذآ  رد  شیپ  لاـس  هس  اـی  ود  هک  تسه  ناـتدای  .دروآ  ریگ  ار  دارفا  نیا  دوش  یمن  تسه  اـجنیا  هک  مه  یبـیجع 

یم ناشن  نیا  .دوب  اهسوساج  وزج  مه  هاپس  گنهرس  ات  ینعی  .دوب  ناشنیب  رد  مه  هاپس  گنهرـس  کی  هک  دندرک  ادیپ  يرفن  هدراهچ 
راک هچ  ناتـسناغفا  رد  دینک  هاگن  .دنراد  رایـسب    ِ يذوفن ياهورین  رگیدمه  لخاد  رد  یللملا  نیب    ِ یـسوساج ياههاگتـسد  هک  دـهد 

رایـسب هشقن  اب  مه  هللا  ظیفح  .دندز  اج  دوب  ناشلماع  هک  ار  هللا  ظیفح  یک ، هرت  لثم  يدنـسپدوخ  مدآ  کی  هب  ناتـسناغفا  رد  .دندرک 
رادفرط نارـسفا  همه  هللا  ظیفح  .تفرگ  دوخ  تسد  رد  انعم  مامت  هب  ار  تردـق  (1) و  درک هفخ  ار  یک   َ هرت ناتـسبرع ، لوپ  اب  قیقد و 
روبجم يوروش  لیلد  نیا  هب  .دـندوب  اکیرما  ياه  هدرک  لیـصحت  همه  رفن  هس  ای  ود  زا  ریغ  هب  شیارزو  .دوب  هدرک  رانکرب  ار  يوروش 

.دش تلاخد  هب 

.دنام لِگ  رد  هک  دش  نیا  مه  شا  هجیتن  س :

.دنک جرخ  یتفگنه  لوپ  هک  دش  روبجم  مه  دعب  دنام ، لِگ  رد  ج :

.تفر دابرب  مه  شتیثیح  س :

ار اهکمک  همه  اکیرما  .دـیبلط  یم  هزرابم  هب  ار  يوروش  شترا  تیعقوم  هراوهاـم ، اـب  مه  اـکیرما  .درب  نیب  زا  مه  ار  شتیثیح  هلب ، ج :
اب دـندش و  یم  هتـشک  اهناوج  یفرط  زا  .دوش  لمحتم  ار  يدایز  هداعلا  قوف  جرخ  ًایناث  دورب و  شتیثیح  دـنامب و  ًالوا  يوروش  ات  درک 

دـصرد هاجنپ  اکیرما    ِ یلم صلاخان  دـیلوت  هیئوژ 1950 ، رد  مود ، یللملا  نیب  گنج  زا  دـعب  .دـندوب  ور  هبور  یلخاد  تیاـضر  مدـع 
.دراد يداصتقا  تردق  هچ  اکیرما  هک  دینیبب  تسا ، ناهج    ِ یلم صلاخان  دیلوت 

.تساراد ار  ناهج  يداصتقا  ناوت  زا  یمین  روشک ، کی  ینعی  س :

.تسایند   ِ يزرا ریاخذ  دصرد  تصش  زا  شیب  شا  يژرنا  ریاخذ  ناهج و  مامت  ریاخذ  دصرد  هاجنپ  اکیرما  يالط  ریاخذ  ج :

اب دوخ  یلو  تفرگ ، تسد  هب  ناتـسناغفا  رد  ار  تردق  یک ، هرت  دـمحمرون  هیلع  اتدوک  اب  رویرهش 1358  رد 28  نیما  هللا  ظـیفح  - 1
.دش هتشک  لاس  نامه  يد  مشش  رد  دوب ، نامزمه  ناتسناغفا  هب  هیسور  نایماظن  دورو  اب  هک  لمراک  كربب  ياتدوک 
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.تسا رد 1950  هزات  نیا  س :

ات هس  تسیب و  تیعمج ، نویلیم  تسیود  زا  هیـسور  لباقم  رد  .تشاد  هتـشک  رازه  دصیـس  مود  یناهج  گـنج  نارود  رد  اـکیرما  ج :
تسیب و زا  ناتـسهل  .لولعم  نویلیم  راـهچ  هتـشک ، نویلیم  تشه  ناـملآ  .تشاد  لولعم  نویلیم  تسیب  هتـشک و  نویلیم  تفه  تسیب و 

نویلیم هاجنپ  زا  ناتسلگنا  هتـشک و  نویلیم  ود  تیعمج ، نویلیم  هدزناپ  زا  يوالـسگوی  .هتـشک  نویلیم  ود  تیعمج ، رفن  نویلیم  تشه 
کی یتح  هک  هداد  هتشک  رازهدصیس  تیعمج ، نویلیم  تسیود  زا  مه  هدحتم  تالایا  .هتشک  رازه  شـش  تصـشودصناپ و  تیعمج ،

اهکمک نیا  .دـننک  یم  يوروش  هب  ار  اکیرما  ياهکمک  غیلبت  ًاـمئاد  برغ  تاـعوبطم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوش  یمن  مه  دـصرد 
نکفا بمب  دصراهچ  هک  امیپاوه  دصناپ  رازه و  هس  دودح  رکیب ،  يدوتسا  نویماک  هیلقن  هلیسو  رازه  هاجنپودص  .دندوب  زیچان  رایسب 
لکلا نویماک و  يارب  خرچ  نیمه  لیاسو  نآ  مظعا  تمسق  هک  نوگانوگ  ياهالاک  تازیهجت و  نت  نویلیم  راهچ  زا  شیب  یمک  .دوب 

يوردوخ کنات و  تسا : هدوب  الاب  رایـسب    ِ ینایاپ لاس  هس  رد  یلک  روطب  يوروش  رازفا  گنج  تادیلوت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوب 
هراپمخ هضبق ، رازه  هنایلاس 120  نوگانوگ  ياهربیلاک  اب  پوت  دنورف ، رازه  لهچ  هنایلاس  امیپاوه  هاگتسد ، رازه  یس  هنایلاس  یهرز ،

.لاـس رد  هضبق  نویلیم  فکنیـشالک 2  راکدوخ  گـنفت  هضبق ، رازه  نیگنس 450  کبـس و  لسلـسم  هضبق ، رازه  هنایلاس 100  زادنا 
تاناکما مرازه  کی  یتح  اکیرما  کمک  دـینیبب  لاح  .تسا  مهاجنپ  دـلج  يوروش ، گرزب  فراعملا  هرئاد  ماقرا  دادـعا و  نیا  عبانم 

هلـسلس کی  ًاـمئاد  دـنزادرپ و  یم  نآ  هب  رتمک  تاـعوبطم  هک  تسا  یتاـیعقاو  اـهنیا  .تسا  یعقاو  راـمآ  نیا  .دوش  یمن  مه  يوروش 
.دنفاب یم  مه  هب  بیرغ  بیجع و  ياه  غورد 

.دندرک یم  حرطم  ار  صقاون  زا  یشخب  ینعی  س :

زا یکی  هک  تسنیا  تسا ، بلاـج  یلیخ  مراد و  مه  كردـم  نآ  زا  نم  هـک  يرگید  هـتکن  .دـنتفگ  یمن  مـه  ار  یتاـیعقاو  و  هـلب ؛ ج :
نالا .دنک  یفرعم  ناهج    ِ يداصتقا قلطم  مکاح  ار  شدوخ  ات  تسا  ناهج  داصتقا  ندرک  تابث  یب  رضاح  لاح  رد  اکیرما  ياهتـسایس 

هب تبـسن  نیـشیپ  يوروش  عابتا  هک : هدمآ  خـیرات 24/9/1375  رد  مالـس ، همانزور  رد  .تسا  یلاح  هچ  رد  يوروش  عضو  هک  دـینیبب 
روشک نیا  نیـشیپ  عابتا  زا  نت  نویلیم  دصیـس  مظعا  شخب  يوروش ، داحتا    ِ یـشاپورف زا  سپ  لاس  جنپ  .دنروخ  یم  فسأت  هتـشذگ 

زا هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .دـنروخ  یم  فسأت  هتـشذگ  هب  تبـسن  دـننک ، گنهامه  دـیدج  ماظن  اـب  ار  دوخ  دـندشن  قفوم  هک 
هورگ تسا ، هدروآ  تسدب  تفگنه  ياهتورث  يداصتقا    ِ يدازآ زا  يریگ  هرهب  اب  کچوک  تیلقا  کی  هک  یلاح  رد  وکسم 
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یشاپورف دنیوگ  یم  هیسور  مدرم  زا  دصرد   65 شرازگ ، نیاربانب  .دنا  هدش  رتریقف  نیشیپ    ِ يوروش يروهمج  هدزناپ  عابتا  زا  يریثک 
ياـهزرم يوروش و  میـسقت  یپ  رد  .تسا  هدوب  رتراـبنایز  بتارم  هب  دـشاب ، دـنمدوس  هک  نیا  ياـج  هب  روـشک ، يارب  يوروـش  داـحتا 

زا ار  اهنآ  هدش ، رادیدپ  اتـسار  نیا  رد  هک  يرادا  تافیرـشت  .دننک  یم  راک  لومعم  دح  زا  رتمک  یتیفرظ  اب  هناخراک  نارازه  دـیدج ،
هب نونکا  هک  روـشک  نیا  ندـش  کـچوک  هراـبرد  نینچمه  اهـسور ، زا  يرایـسب  .تسا  هدرک  مورحم  یتنـس  ياـهیرتشم  تاـموزلم و 

دوخ نادنواشیوخ  رادید  يارب  دنروبجم  رـضاح  لاح  رد  اهنآ  .دنراد  تیاکـش  هدمآرد ، مهدجیه  نرق  رد  ریبک  رطپ  نامز  تیعـضو 
رد مسیـسکرام  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دننک  دـیداور  تساوخرد  دـننک ، یم  یگدـنز  کیتلاب  ياهیروهمج  رد  هک 

هیرظن نیا  هدشن و  جراخ  نایرج  زا  یبوخب  يروهمج ، تسایر  ریخا  تاباختنا  رد  تسینومک  بزح  تسکـش  نامز  زا  هژیوب  هیـسور ،
.تسا هدش  یتنایخ  هچ  تسین  مولعم  دنیوگ  یم  همه  .تسا  ثحب  دروم  نانچمه  دوب ، ریذپان  بانتجا  نیـشیپ  يوروش    ِ یـشاپورف هک 

نینل هاگداز  رد  زونه  مسینومک  : » دـیوگ یم  هلاـقم  نیا  .تسا  بلاـج  یلیخ  هک  تسا  يا  هلاـقم  هخروم 20/2/1375  تاـعالطا ، رد 
مـسر هار و  هیـسور  نویـساردف  لد  رد  یکچوک  هریزج  نوچمه  قباس  يوروش  راذگناینب  نینل  هاگداز  سفونایلوا  رهـش  .دراد  رابتعا 

شرازگ هب  .دراد  همادا  مامت  تدـش  اب  تسا ، نآ  رکتبم  نیـستلی  هک  یـسایس  تاحالـصا  دـض  رب  هزرابم  هدرک و  ظفح  ار  یتسینومک 
، دوش ورـشیپ  يروهمج  تساـیر  هدـنیآ  تاـباختنا  رد  هیـسور  تسینومک  بزح  ربـهر  فناـگوز  رگا  یـس.یب.یب ، ینویزیولت  هکبش 

نونکا هک  تسینومک  بزح  قباس  یلحم  ناربهر  زا  یکی  فچابروگ  يروی  .درک  دهاوخ  ادیپ  ار  سفونایلوا  لیامش  لکش و  هیـسور 
رد اما  دنک ، یم  تیامح  نیـستلی  تسایـس  يداصتقا و  تاحالـصا  زا  رهاظ  رد  دراد ، هدـهعرب  ار  سفونایلوا  رهـش  يرادـنامرف  تسپ 

یلک يژتارتسا  دـیوگ  یم  سفونایلوا  رادـنامرف  .دروخ  یمن  مشچ  هب  سفوناـیلوا  رد  تاحالـصا  هنوگ  نیا  زا  يا  هناـشن  چـیه  لـمع 
ناگدـنیامن اب  هبحاصم  زا  قباس    ِ يوروش ناربهر  نوچمه  يو  .تسا  هتفرگ  ماجنا  یتاهابتـشا  لمع  رد  اـما  تسا ؛ بوخ  تاحالـصا 

سکول ياهلیبموتا  زا  سفونایلوا  رهـش  رد  .دـنک  یم  يرود  نینل  زا  اراکـشآ  ینلع و  لیلجت  زا  هدرک و  يراددوخ  يربخ  ياه  هناسر 
، یـساسا ياهالاک  دـیرخ  يارب  مه  زونه  سفوناـیلوا  ناـنکاس  .تسین  يربخ  نآ ،   ِ یبرغ لکـش  هب  يراـجت  ياـه  یهگآ  یجراـخ و 
زا یـشان  ياهتقـشم  زا  يا  هناـشن  نینل ، هاـگداز  رد  .دوـش  یم  لرتـنک  تدـش  هب  زین  رگید  ياـهالاک  تمیق  دـنهد و  یم  هیارا  نپوـک 
رد هلاس  ره  مه  زونه  .دنتسه  یضار  يداصتقا  ياهتیلاعف  رب  یلحم  تلود  لرتنک  زا  مدرم  دروخ و  یمن  مشچ  هب  يداصتقا  تاحالصا 

مدرم دوش و  یم  اپرب  یلحم  نالوؤسم  مدرم و  تکرش  اب  یهوکشاب  مسارم  نینل ، دلوت  زورلاس 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 541 

http://www.ghaemiyeh.com


523 ص :

ییوگلا .دنزرو  یم  يراددوخ  دزمتـسد  تفایرد  زا  دننک و  یم  راک  یناجم  روطب  نینل  دـلوت  زور  رد  یمیدـق ، تنـس  کی  ساسا  رب 
قح نوچمه  یتسینومک ، تموکح  نارود  ياهزایتما  رتشیب  هک  هیـسور  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  تسا  مکاح  سفونایلوا  رد  نونکا  هک 
یم بوسحم  یقفوم  هنومن  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  رگید  يایازم  تـالیطعت و  یکـشزپ ، تامدـخ  زا  يرادروخرب  قح  تیبرت ، میلعت و 
نینل هاگداز  رد  ینادـنچ  رثا  یعامتجا  تالکـشم  رگید  يراکیب و  زا  .دـنراد  رایتخا  رد  اذـغ  یفاـک  هزادـنا  هب  نآ  رد  مدرم  هک  دوش 

زا .دـنک  یمن  کمک  اهنآ  هب  مه  سک  چـیه  تسا و  یلحم  تاناکما  نامه  دـینک  هاگن  .تسا  بلاج  یلیخ  نیا  .دوش » یمن  هدـهاشم 
.دوب اکیرما  قیقد  هشقن  مامت  نآ ، ندرک  دوبان  يوروش و  ندرب  نیب 

، دراد زاین  یکیژولوئدیا  لوحت  کی  هب  هعماج  تسین و  رشب  زاین  يوگخساپ  رگید  مسیـسکرام  هک  نیا  تسا : حرطم  ثحب  کی  س :
هدرکلیـصحت فیط  رد  ار  ییارگبرغ  هنیمز  يرادقم  یتسیاب  دوخ  رما ، نیا  .دوب  هتفرگ  رجحت  نکاس و  دکار و  متـسیس  يوروش  یلو 

.دشاب هدروآ  دوجو  هب  روشک  نیا  رکفنشور  ای 

رد شا  هنیمز  دیاب  تسا و  يژولوئدیا  کی  مسیـسکرام  .میزیمآرد  مسیـسکرام  اب  ار  يوروش    ِ يداصتقا متـسیس  ياهـصقن  دـیابن  ج :
.دوب هدـش  رازگرب  مسیـسکرام  نوماریپ  اههاگـشناد  زا  یکی  رد  یملع  سنارفنک  کـی  اـکیرما  رد  شیپ  لاـسود  .دوش  یـسررب  اـیند 

میراذگ و یم  همانرب  يداصتقا ، رگید  لئاسم  يارب  یتقو  مینک  یم  بجعت  ام  .دندوب  هدرک  تکرش  سنارفنک  نیا  رد  رفن  رازه  ًابیرقت 
دودـح سنارفنک  نیا  يارب  هک  یلاح  رد  دـننک ، یمن  تکرـش  رفن  هاجنپ  زا  رتشیب  میوش  یم  لئاق  یتازایتما  ناگدـننک  تکرـش  يارب 

سنارفنک هیمالعا  نتم  .تسایند  رد  نآ  ياج  نالا  هک  تسا  يا  يژولوئدیا  مسیسکرام  هکنیا  ینعی  نیا  .دننک  یم  تکرـش  رفن  رازه 
تکرـش دـش و  رازگرب  یتیـسوکیزکم  رد  سراـم 1994  هدزاود  اـت  هد  هک  اـکیرما  هراـق  يرگراـک  تسینوـمک و  بازحا    ِ يرـسارس

تــسینومک بزح  اکیراتــساک ، یمدرم  گــنهاشیپ  بزح  کــِبک ، تسینوـمک  بزح  اداــناک ، تسینوـمک  بزح  نآ ، ناگدــننک 
، یلیش تسینومک  بزح  ورپ ، تسینومک  بزح  اکیرما ، هدحتم  تالایا  تسینومک  بزح  کیزکم ، تسیلایـسوس  بزح  سارودنه ،

: تسا نینچ  دندوب  الامتاوگ  راک  بزح  ایبملک و  یبالقنا  حلسم  ياهورین    ِ یبالقنا هیداحتا 

یتسینومک و بازحا    ِ يرـسارس سالجا  رد  هدـننک  تکرـش  ناگدـنیامن  ام  .دـشخب  یم  ناج  ییاهر  ناـمرآ  دوش و  یم  هدـنز  دـیما 
هچراپکی کیتارکومد و  قفاوت  اب  نینل ، سلگنا و  سکرام و  ریواصت  روضح  رد  خرـس و  ياهکخیم  نایم  رد  اکیرما ، هراق  يرگراـک 

سح زا  راشرس  یحور  اب  و 
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تسیب و هدـس  هناتـسآ  رد  اکیرما  مدرم  رد  رـضاح  لاح  کیژولوئدـیا  هزرابم  هب  طوبرم  لئاسم  اب  هطبار  رد  دوخ  زا  داـقتنا  داـمتعا و 
: میتفای تسد  ریز  كرتشم  تایرظن  هب  مکی 

، رضاح نرق  گرزب  نویبالقنا  رگید  نینل و  سلگنا و  سکرام ، طسوت  هدش  هدیرفآ  میهافم  اهیروئت و  هعومجم  یملع و  مسیلایسوس 
نیا .داد  دـنهاوخ  دـنهد و  یم  هداد ، لیکـشت  ار  هیامرـس  متـس  تحت  مدرم  رگید  نارگراک و  ییاهر  دـنور    ِ يا هیاپ  میهافم  هراومه 

، تسا هداد  رارق  دـیکأت  دروـم  ار  يرـشب  هعماـج    ِ يژوـلونکت یملع و  تفرـشیپ  مه  یناـسنا ، روعـش  مـه  هـک  قـالخ  يورین  شنیب و 
هعماج رـضاح ، نرق    ِ ینایاپ هلحرم  رد  .تسا  هدرک  ظفح  رـشب ، ییاهر  يارب  هتفاین  نایاپ  هزرابم  نیا  رد  ار  دوخ  رابتعا  همه  ناـنچمه 

ییاشگهار یکیژولونکت ، یملع  بالقنا  زا  یشان  میظع  تالوحت  رد  تالضعم  .تسا  نابیرگ  هب  تسد  یمیظع  تالضعم  اب  يرـشب 
تـساوخ نادـنملاس و  ياهزاین  ناهج و  ناکدوک  ندـش  تسرپرـس  یب  رامثتـسا و  يدژارت  یعمج ، طابترا  هصرع  رد  هداـعلا  قراـخ 

همه اـب  رـضاح ، نرق    ِ یناـیاپ نارود  .تسا  هتفاـی  رولبت  رـضاح  ناـهج  تالکـشم  لـح  رد  تکرـش  يارب  تیرـشب  هعوـمجم  هدـنیازف 
يداینب روطب  کیتارپ  رد  مه  يرظن و  هصرع  رد  مه  ار  دوخ  قالخ  ياهششوک  هک  دبلط  یم  اهتسینومک  زا  شنیرفآ  لوحت  ياهنایلغ 

رد ًامئاد  هک  هدـنز  ياهیروئت  زا  يا  هعومجم  درک ؛ كرد  تسه  هک  روطناـمه  دـیاب  ار  مسینینل  مسیـسکرام  .دـننک  قیمعت  دـیدشت و 
رب ینتبم  هعماج  هب  یبایتسد  تهج  رد  یناسنا  تکرح  ره  زا  ای  هزات و  تیعقاو  ره  اـی  هداد و  ره  زا  تسا و  نتفاـی  اـنف  نتـشون و  لاـح 

یتیسوکیزکم 10/12/1994 .دنک  یم  لابقتسا  دنمتداعس ، یناهج  تلادع 

.تسین هسیاقم  لباق  هک  یسور  مسیسکرام  اب  تسا ، دشر  لاح  رد  ییاپورا  مسیلایسوس  مان  هب  نالا  هک  يزیچ  نآ  س :

مه هیسور  تسینومک  بزح  .دوب  تسیلایـسوس  لوا  هسنارف ، تسینومک  بزح  .دوب  مسیلایـسوس  لوا  هدوبن ، مسینومک  لوا  ریخن ؛ ج :
اهتارکومد لایسوس  نالا  ینعی  هچ ؟ ینعی  .تسا  یجیردت  يا و  هلپ  لوحت  مینیب ، یم  هک  یلوحت  .دوب  تارکومد  لایـسوس  بزح  لوا 

ظفح ًالماک  ار  ناشقباس    ِ يژولوئدـیا هک  تسا  اهنآ  اب  اهتـسینومک    ِ يراکمه زین  شبلاـج  رایـسب  هدـیدپ  .دـننک  یم  تموکح  اـجنآ 
.دنا هدرک 

؟ دننک یم  يراکمه  اهتسیلایسوس  اب  ینعی  س :

زا دـنراد ، اهنیا  هک  ییاه  هماـنرب  هک  نیا  رگید  هتکن  .مینیب  یم  هسنارف  رد  مه  اـیلاتیا و  رد  مه  ار  نآ  هنومن  .اهتـسیلایسوس  اـب  هلب ؛ ج :
لباقم رد  نیا  .تسا  رت  يوق  یلبق  ياهتارکومد  لایسوس  همانرب 
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اهیناسآ نیا  هب  تسا و  ریگناهج  تالکشم ، نیا  متفگ  هک  روطنامه  .دراد  دوجو  ایند  اپورا و  مامت  رد  نآلا  هک  تسا  یتالکشم  مامت 
یکی وا  دـیناد  یم  .تسا  هدروآ  يزیئوس  لپ  زا  يا  هلاقم  دوخ ، شیپ  هتفه  دـنچ  نیمه  هحفص 15  رد  هنیدآ  هیرـشن  .تسین  لح  لباق 
دیوگ یم  سلگنا ، سکرام و  تسینومک  بزح  تسیفینام  لاس  نیمهاجنپودـص  تبـسانم  هب  يو  .تسا  ویویر  یلتناـم  ناریبدرـس  زا 

نآ شزرا  هشیمه  تسا و  هدرکن  هولج  هداتفا  دـم  زا  هنهک و  يرثا  نم  رب  زگره  ما ، هدـناوخ  راب  هدزاود  ار  تسینومک  تسیفیناـم  نم 
هژیو هجوت  اب  راب  نیا  اما  مناوخب ، ار  نآ  رگید  راب  کی  دیاب  هلاقم  نیا  نتشون  يارب  مدرک  رکف  نیاربانب  مناوخب ؛ هرابود  هک  هتـشاد  ار 

، دراد رارق  مکی  تسیب و  نرق  هناتـسآ  رد  ناـهج  تالـضعم  تالکـشم و  اـب  طاـبترا  رد  هک  ییاـهراک  هار  میهاـفم و  زا  هتـسد  نآ  هب 
دیاب هس ؛ میور ؟ یم  اجک  هب  ود ؛ .يراد  هیامرـس  نارحب  کـی ؛ منک : یم  هصـالخ  ناونع  هس  رد  متخادرپ  اـهنآ  هب  هک  ار  یتاـعوضوم 

لاس .تسا  هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  يراد  هیامرس  نارحب  لاس  رد  ینعی  لاس 1848  رد  تسیفینام  میشاب ؟ يزیچ  هچ  قیقحت  ددصرد 
تروص هب  يراجت  ياهنارحب  دـندوب  هتفگ  سلگنا  سکراـم و  .تسا  ینارحب  لاـس  يراد ، هیامرـس    ِ یناـهج داـصتقا  يارب  زین   1998

هتفگ نیا  .دارذگ  یم  نومزآ  کحم و  هب  ار  يزاوژروب  هعماج  دوجو  يرت  هدننکدیدهت  لکـش  هب  رابره  دنـسر و  یم  هار  زا  يراودا 
هب اهنارحب  نیا  .تسا  هتفهن  اهنارحب  نیمه  رد  زین  یساسا  تلع  صیخشت  نم  رظن  هب  .تسا  رادروخرب  رابتعا  زا  ًالماک  زین  ام  رـصع  رد 

یموهفم اـنعم و  نیـشیپ  راـصعا  رد  هک  يراـمیب  زا  يا  هنوگ  .دـنک  یم  ادـیپ  عویـش  ناـهگان  هب  هک  تسا  يراـمیب  یعوـن  اـهنآ  هتفگ 
رازبا ِدیلوت  دیلوت ، هفاضا  رصع  هدرک ، يدنب  لومرف  ار  ترابع  نیا  ناوت  یم  يرتهب  لکـش  هب  زورما  دیلوت .» هفاضا    ِ يرامیب « ؛ تشادن
هکلب الاک ، دـیلوت  هفاضا  هن  .دـیآ  قئاف  نآ  رب  تسناوت  دـهاوخن  هتـسناوتن و  نونکات  يزاوژروب  داصتقا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـیلوت ؛

ياهداضت هک  دنتـشاد  رواب  ًارـصم  هداد و  بلق  توق  نویبالقنا  هب  سلگنا  سکرام و  میور ؟ یم  اـجک  هب  دـیلوت ، رازبا  دـیلوت  هفاـضا 
یماظن ندش  نیزگیاج  ماظن و    ِ ینوگنرـس يارب  یبالقنا  هزرابم  تیقفوم  دشر و  هب  يراد ، هیامرـس  رد  هدش  هنیداهن  ریذپان و  بانتجا 

نینچ لقادح  ای  دـماجنایب ، يرگید    ِ یخیرات هجیتن  هب  اهنآ  ياهلیلحت  دراد  ناکما  ایآ  اما  .دـش  دـهاوخ  رجنم  رت  یناسنا  رت و  ینالقع 
يزاوژروـب و تمـسق  تسیفیناـم ، لوا  هحفـص  رد  هک  روطناـمه  دـشاب ؛ تبثم  خـساپ  منک  یم  رکف  نم  .دوـب  رتتـسم  اـهنآ  رد  يزیچ 
هب ناگدنوشرامثتـسا  نارگرامثتـسا و  نخـس  هاتوک  اهرِـس و  اهدرل و  ماوع ، ناـیعا و  ناـگدرب ، ناراد و  هدرب  تسا ؛ هدـمآ  اـیراتلورپ 

 ِ يدوبان هرابرد  .دـماجنایب  هعزانم  رد  ریگرد  تاقبط  مامت  يدوبان  هب  ای  عیـسو  حطـس  رد  هعماج    ِ یبالقنا يزاـسزاب  هب  یمئاد  لـکش 
ياه هقبط 
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ود ینعی  ریگرد ؛ تاقبط  نتفر  نیب  زا  هرابرد  ینعی  تفگ ؛ ناوت  یمن  هدمآ  تسیفینامرد  هک  هچنآ  زا  يرتشیب  زیچ  هعزانم ، رد  ریگرد 
ناهج رد  رگا  اما  .دـندرک  یمن  یقلت  يراد  هیامرـس  هعماج    ِ یتاقبط هزرابم    ِ يراک هجیتن  ار  نآ  سلگنا  سکراـم و  هک  ارچ  فرط ، 

یم نایم  زا  هدرک و  دوبان  ار  لداـعتم  داـصتقا  کـی  يارب  یعیبط  عناـم  يراد  هیامرـس  رد  هک  يا  هرتسگ  میرگنب و  ناـمفارطا  هب  زورما 
هدـنیآ رد  یعقاو  رایـسب  زادـنا  مشچ  کی  هباثم  هب  ار  هعزانم  رد  ریگرد  تاقبط  كرتشم    ِ يدوباـن ًاـنئمطم  دـیاب  میریگب ، رظنرد  درب ،
ياشفا اب  ار  مدرم  هک  مینک  یعـس  دـیاب  ام  میـشاب ؟ يزیچ  هچ  ققحت  ددـصرد  دـیاب  دـیوگ  یم  نونکا  .مینک  لوبق  یخیراـت  کـیدزن 
دنهاوخ یم  هک  يزاوژروب  ياهیژولوئدـیا  قیاقح  اب  کـش  یب  هک  میهد  رارق  ریثأـت  تحت  ناـهج  رـسارس  رد  يراد  هیامرـس  تقیقح 
.دروایب ناغمرا  هب  ار  خیرات  نایاپ  ًاعقاو  دـناوت  یم  هک  تسه  موادـم  رود  نیا  میدـقتعم  ام  .تسا  توافتم  مینک ، رواب  ار  خـیرات  نایاپ 

رد میزادرپب ، نآ  ریسفت  هب  لیخت  هوق  اب  میناوخب و  تقد  اب  ار  نآ  رگا  دیاش  دنک ؟ یم  هضرع  یهار  ام  هب  دروم  نیا  رد  تسیفینام  ایآ 
.دننک یم  دراو  شیوخ  تاقیقحت  رد  ار  يدیدج  نومضم  سلگنا  سکرام و  هدش ، هتفرگ  هدیدان  بلغا  هک  تسیفینام  زا  يا  هحفص 

، مکاح هقبط  نورد  رد  لالحمضا  دنیارف  دسر ، یم  دوخ  هدننک  نییعت  تاعاس  هب  یتاقبط  هزرابم  هک  ینامز  رد  دیوگ : یم  تسیفینام 
تسرد نیاربانب  .ددنویپ  یم  دراد ، شیوخ  ناتـسد  رد  ار  هدنیآ  هک  یبالقنا  هقبط  هب  هدرک و  عطق  يدام  ماظن  اب  ار  شیوخ  ياهدنویپ 

ایراتلورپ ِدرگ  هب  يزاوژروب  زا  یـشخب  زین  نونکا  دـندمآرد ، يزاوژروب  ِدرگ  هب  فارـشا  ناـیعا و  زا  یـضعب  هک  نیـشیپ  هرود  دـننام 
یخیرات شبنج    ِ يرظن كرد  حطـس  هب  ار  دوخ  هک  يزاوژروب  مهم  ياهگولوئدیا  زا  یـشخب  دروم  رد  هژیوب  هلأسم  نیا  .دنیآ  یمرد 

دیدهت ار  ناهج  هک  کیژولوکا  هعجاف  کی  زا  نادنمـشناد ، یناهج  هعماج  هدمع  شخب  شیپ  اهتدم  زا  .تسه  قداص  دـنا ، هدـناسر 
هیامرـس ِدوخ  هعجاف ، نیا  ببـسم  هک  تسا  نیا  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  نونکات  هک  هچنآ  اما  دـنا ، هتـشاد  یهاگآ  ًالماک  دـنک  یم 
لـضعم نیا  رگا  تسین ؛ یتفگـش  ياـج  تسا  تقیقح  نیا  راـکنا  اـی  ندرک  ناـهنپ  لاـح  رد  يزاوژروب  داـصتقا  هک  نیا  .تسا  يراد 

هرک رد  تایح  لاکـشا  رگید  رـشب و  عون  راوخنوخ  نمـشد  دوخ -  هرهچ  اـب  يدوزب  يراد  هیامرـس  دوش ، كرد  مدرم  مومع  طـسوت 
شوگ هب  ناشمایپ  ندناسر  يارب  اهتسیژولوکا  هب  کمک  اهنت  هن  ام  تیلوئسم  دهعت و  یطیارش  نینچ  رد  .دش  دهاوخ  هتخانش  نیمز - 

ياج دیاب  يراد  هیامرس  هک  دننک  كرد  ات  تسا  عیسو  سایقم  رد  اهتسیژولوکا  ِدوخ  ندرک  دعاقتم  هکلب  تسا ، ناهج  رـسارس  مدرم 
راکـشآ اب  .دهد  یم  رارق  دوخ  تیولوا  نیتسخن  نیمز ، هب  ار  تایح  همادا  تیفرظ  نداد  هک  دهدب  يرگید    ِ یعامتجا ماظن  هب  ار  دوخ 

ندرک
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هک يزاوژروب  ماظن  ياهگولوئدیا  هلمج  زا  مدرم  زا  يرتعیسو  ياهرشق  اههورگ و  تسا ، شیپ  رد  هک  يراد  هیامرـس  رابگرم  تاقبط 
هفیظو هنایم  نیا  رد  درک و  دنهاوخ  هدهاشم  ار  دمآ  دهاوخ  نیمز  ِرـس  رب  هچنآ  دنا ، هدناسر  یخیرات  شبنج  كرد  حطـس  هب  ار  دوخ 

.تسا نکمم  نامز  نیرتهاتوک  رد  یهاگآ  نیا  هب  ندیسر  هب  کمک  ام 

.دریگ یم  هلـصاف  نآ  اب  مه  ینونک  دـنور  و  تشاد ، توافت  يوروش  اب  دوب  مسینومک  ناونع  هب  نیچ  رد  وئام  نامز  رد  هک  هچنآ  س :
دنور نـالا  تشاد و  يوروش  مسیـسکرام  اـب  يداـینب  ياـهتوافت  ًاـضعب  تشاد  دوجو  مسیلایـسوس  ناوـنع  هب  هک  يزیچ  نآ  اـپورا  رد 

.دنتسین یتسیسکرام  پچ  همه  اهنیا  یلو  میمانب  یلک  يانعم  هب  پچ  ار  اهنیا  میناوتب  تسا  نکمم  .دراد  يرگید 

.تسا لماکت  لاح  رد  هدنز و    ِ يژولوئدیا کی  مسیسکرام  هک  تسا  نیا  میتسه  ور  هبور  نآ  اب  نآلا  ام  هک  هچنآ  ج :

رد اهتـسیسکرام  لوا  لسن  هک  صوصخب  دوبن ؟ حوریب  نکاس و  دکار ، مسیـسکرام  کی  میتشاد ، يوروش  رد  هک  يزیچ  نآ  ایآ  س :
هتـسب هعماج  عون  کی  يوروش  هعماج  هک  دـش  ثعاب  نیمه  دنتـشادن و  ار  هعماـج  هب  ییوگخـساپ  ناوت  دـعب  ياـه  ههد  رد  يوروش ،

.دوش یقلت 

لاح رد  ًامئاد  هکلب  تسین ، لماک  دماج و  ياهیروئت  هعومجم  مسیـسکرام  هک  دـیوگ  یم  نینل  .میوگ  یم  نینل  ِدوخ  زا  اجنیا  نم  ج :
رایـسب هک  تسا  یلیلحت  مسیـسکرام  هرابرد  ورهن  زا  .دـنک  یم  ادـیپ  لماکت  دوش ، یم  ادـیپ  هعماج  رد  هک  یتارییغت  اب  تسا و  لماکت 
هسیاقم لباق  ًالـصا  دشاب ، دناوت  یم  ناتـسودنه  رد  هک  هچنآ  اب  هدوب ، هیـسور  رد  مسیـسکرام  زا  هچنآ  : » دیوگ یم  يو  .تسا  بلاج 

«. تسین

.تسا تسرد  زین  وئام  فرح  میریذپب ، ار  نیا  رگا  س :

ياهـشخب يارب  ییاجره ، يارب  .دینک  یپک  يرگید  ياج  چیه  ار  نیا  دیابن  امـش  دیوگ  یم  نینل  .دـیوگ  یم  ار  نیا  نینل  ِدوخ  هن ؛ ج :
.دشاب ناسکی  دناوت  یمن  يوروش  فلتخم 

؟ هن ای  درک  لمع  نیا  هب  يوروش  س :

 ِ يداصتقا شخب  زا  یفاطعنا  نودـب  اـنعم و  ماـمت  هب    ِ کـشخ تروص  کـی  یعاـفد ، ياـه  هشقن  ماـجنا  يارب  نیلاتـسا  نارود  رد  ج :
هعماج کی  نآ ،   ِ يداصتقا شخب  .يداصتقا  شخب  کی  دراد و  یفـسلف  کیروئت  شخب  کی  مسیـسکرام  .دندرک  هیهت  مسیـسکرام 

ییاناوت و هزادنا  هب  سک  ره  هک  تسا  يرود    ِ يروئت کی  مسینومک  .شراک  ییاناوت و  هزادنا  هب  سک  ره  ینعی  تسا ، یتسیلایسوس 
سکره يدیلوت ، تاناکما  دایز  هداعلا  قوف  نتفرالاب  اب  .درب  یم  دوس  نآ  زا  شجایتحا 
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هدـیا کی  نیا  .دزادرپب  دوخ  هقالع  دروم  راک  یگنهرف و  راک  هب  مه  ار  زور  هیقب  دـنک و  راک  زور  رد  تعاس  راهچ  ای  هس  دـناوت  یم 
سک ره  شراک و  هزادنا  هب  سکره  هک  هویـش  نیا  هب  مه  نآ  دش ، عورـش  يوروش  رد  مسیلایـسوس  زا  شخب  نیا  .تسامنرود  لآ و 
نیب زا  لباقم  رد  عافد  يارب  دنتفرگ و  ار  یگرزب  شخب  دنهدب ، وا  هب  یتسیاب  هک  یمهـس  نآ  زا  اما  دربب ، دوس  شا  ییاناوت  هزادـنا  هب 

یگزاتب هک  يا  هتـشون  رد  هنومن  روطب  .دیـشک  یم  ار  شا  هشقن  لوا  زور  نامه  زا  يراد  هیامرـس  .دندرک  هنیزه  يوروش  داحتا  نتفر 
هلمح يوروش  هب  هدرک و  زهجم  ار  ناملآ  شترا  اـتلای ، سنارفنک  زا  سپ  هلـصافالب  تشاد  رظن  رد  لـیچرچ  هک  هدـمآ  هدـش ، رـشتنم 

مه ناشدوخ  دـیاش  دـننک ، زهجم  ار  ناملآ  شترا  رگا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناـش  ياهنیـسیروئت  اـما  دیـشک  ار  هشقن  نیا  .دـنک 
يوروش دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  لیچرچ  .دش  عورش  درـس  گنج  نارود  نوتلوف  قطن  اب  تهج  نیمه  هب  دننک و  شلرتنک  دنناوتن 
تـسایس دـش  روبجم  هدـید ، گنج  نارود  رد  هک  یتافلت  نآ  اب  يوروش  داحتا  ینعی  هچ ؟ ینعی  درـس  گنج  .درب  نیب  زا  لخاد  زا  ار 

مجنپ کی  هک  یتروص  هب  هکلب  شدوخ -  ناکما  هزادنا  هب  سکره  ینعی  هدرک -  ینیب  شیپ  سکرام  هک  یتروص  هب  هن  ار  يداصتقا 
داحتا ظفح  یمومع و  عافد  يارب  یتسیاب  دـمآرد  نیا  مجنپ  راهچ  .تفرگ  شیپ  رد  دـنزادرپب ، وا  هب  هدرک  سکره  هک  ار  يراـک  نآ 

.درک شومارف  ار  خیرات  ییانثتسا  طیارش  نیا  تقو  چیه  دیابن  .دوش  فرص  يوروش 

.هشیمه يارب  هن  ههد و  شش  ههد ، جنپ  ههد ، ود  ههد ، کی  رد  ییانثتسا  س :

.تشاد همادا  ًامئاد  هویش  نیا  ج :

.دندوب هدش  یکشخ  رجحت و  یعون  راچد  مه  کیژولوئدیا  ظاحل  هب  س :

؟ دننک ضوع  دنریگب و  ار  مسیسکرام  دننک ؟ راک  هچ  ج :

.دوبن یکی  دنتفگ  یم  اپورا  رد  هک  یمسیلایسوس  اب  يوروش  مسیسکرام  اما  س :

.دوبن مسیسکرام  ًالصا  اپورا  مسیلایسوس  ج :

.تسین مسیسکرام  تسه  اپورا  رد  نونکا  هک  هچنآ  ریبعت ، نیا  اب  تسرد ؛ س :

هب هکلب  دنا ، هدش  تسیسکرام  اهنیا  متفگن  نم  .دنک  یم  تکرح  پچ  هب  دراد  نونکا  اپورا  .تسین  مسیـسکرام  هک  تسا  تسرد  ج :
رد مسیسکرام    ِ يزوریپ .تسا  تکرح  کی  نیا  دنا ؛ هدش  تسکـشرو  اپورا  رد  تسار  بازحا  ینعی  .دننک  یم  تکرح  پچ  فرط 

.دوبن يروج  نیا  لوا  مه  ایند 

یتیقفوم مسیـسکرام  .دـنک  يراک  تسناوتن  رگید  هک  داتفا  نآ  نورد  رد  فالتخا  ردـقنآ  .درک  لحنم  ار  لانویـسانرتنا  لوا  سکرام 
مه لوا  یناهج  گنج  زا  دعب  .درک  ادیپ  ياهبالقنا 1948  رد 
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اهنآ خـیرات  مسیلایرتام و  کیتکلاید  .تسا  يروئت  هلـسلس  کی  مسیـسکرام  .دـنام  دوخ  ياج  رد  رگید  یلو  درک ، ادـیپ  ییاهتیقفوم 
.یفـسلف راک  هن  تسا  یـسایس  راـک  کـی  مسیلایـسوس  ناـمتخاس  .تسا  هدـش  هفاـضا  نآ  هب  مه  ییون  بلاـطم  .تسا  هدرکن  يرییغت 

رب هک  میراذگب  يرگید  داصتقا  يراد  هیامرس  ياج  هب  میربب و  نیب  زا  ار  يراد ، هیامرس  مییایب  ام  هک  تسا  نیا  مسیلایسوس  نامتخاس 
دیاب ناتـسلگنا  رد  ًالثم  دشاب ؛ دازآ  هک  یطیارـش  رد  دبای ؟ ققحت  دناوت  یم  یطیارـش  هچ  رد  نیا  یهتنم  .دشاب  یعامتجا  تلادع  هیاپ 
اجنآ هب  هلمح  يارب  ار  مسیشاف  مه  یسک  .دنکن  يداصتقا  هرصاحم  ار  نآ  مه  یسک  دگنجب و  نآ  هیلع  مه  یسک  دشاب ، دازآ  طیارش 

لاکـشا دوش و  ادیپ  دناوت  یمن  ییانثتـسا  طیارـش  رد  .دوش  ادـیپ  یتلاح  نینچ  دـناوت  یم  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .دـنکن  تیوقت 
نیچ رگا  .دـندرک  زاـغآ  ار  یتاحالـصا  دنتـشاد ، يوروـش  زا  هک  يدـب  هبرجت  اـب  نیچ  رد  ًـالثم  .تفرگ  دـهاوخ  ار  شدوـخ  صاـخ 

دـصق فوپوردـنآ  ًارهاظ  هک  یلکـش  نامه  هب  داد ؛ یم  ماـجنا  يرگید  لکـش  هب  ار  راـک  نیا  تشاد ، ار  يوروش    ِ یتعنـص تاـناکما 
تسد رد  هدوبن  یجایتحا  هک  ار  یـشخب  دنک ؛ یـصوصخ  ار  یـشخب  یجیردت  لکـش  هب  تشاد  دصق  فوپوردنآ  .دهد  ماجنا  تشاد 

.درک یصوصخ  دوش  یم  ار  نالف  دیلوت  .درک  یصوصخ  دوش  یم  ار  ناروتسر  .درک  یصوصخ  دوش  یم  ار  ییاهـشخب  .دشاب  تلود 
شخب کیتارکومد  ناملآ  رد  .دـندرکن  لمع  دوب ، يوروش  رد  هک  ار  یلکـش  نیا  زین  کیتارکومد  ناملآ  رد  یتح  دـینک ، هاگن  امش 

دوجو یلماک    ِ یصوصخ شخب  .دنا  هدرک  يوروش  رد  هک  دننکب  ار  يراک  ناملآ  رد  دنتسناوت  یمن  نوچ  .تشاد  دوجو  یـصوصخ 
ات 150 هک  یتاجناخراک  ینامتخاس و  ياهتکرش  یصوصخ ، ياهناکد  ینامتخاس ، ياه  تکرش  یصوصخ ، ياهتکرش  ینعی  تشاد ؛

.یفـسلف راک  هن  تسا ، يداصتقا  راک  کی  مسیلایـسوس ، هب  يراد  هیامرـس  لوحت  يداصتقا و  هماـنرب  نیا  ماـجنا  .دنتـشاد  رگراـک  رفن 
ار شا  همه  دـندرک  تسرد  رتراس  ای  نیتال و  ياکیرما  رد  هزوکرام  لثم  هک  مه  يا  هفـسلف  ره  .تخیمآرد  مه  اب  ار  اـتود  نیا  دـیابن 

تاباختنا رد  ار  شناش  نیرتگرزب  تسا و  هیـسور  تسینومک  بزح  هدنامزاب ، يوروش  زا  هک  هچنآ  .درکن  ادیپ  مه  لماکت  دنتفرگن و 
ار دوخ  تایح  مسینومک  یطیارـش  نینچ  رد  .دنتـسه  تسینومک  بزح  زا  امود  ناگدـنیامن  نیرتشیب  .تشاد  دـهاوخ  هراـبود  هدـنیآ 

تـسایس هک  تسا  دـقتعم  بزح  .تسا  هدرک  عورـش  ار  ییارگوـن  تسینوـمک  بزح  نـیمه  مـه  لاـح  نـیع  رد  .تـسا  هدرک  ظـفح 
.دوش حالصا  دیاب  تسین و  ارجا  لباق  ًانیع  قباس    ِ يداصتقا

يداصتقا لکـشم  امـش ، لکـشم  هک  درک  یم  هیکت  ماما  هک  نیا  یکی ؛ تسا : هجوت  بلاج  هتکن  ود  فچابروگ  هب  ماـما  ماـیپ  رد  س :
؛ مود .دیتفین  برغ  ماد  رد  دیشاب  بظاوم  تسین ،
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يور ًالک  ینید و  زکارم  دجاسم و  اهاسیلک ، يایحا  یشاپورف ، زا  دعب  .دراد  نید  هب  تشگزاب  يونعم و  گنهرف  هب  زاین  هعماج  هکنیا 
.دوش یم  ساسحا  رتشیب  يرادقم  تشاد ، ینید  هنیمز  هک  یتایبدا  هب  ندروآ 

.تسا هتفای  یجراخ  رهاظت  تسا ، هتشاد  دوجو  شوپرس  ریز  هک  ییاهزیچ  طقف  .دشاب  هدش  ادیپ  یلوحت  منک  یمن  روصت  نم  ج :

.تشادن يراد  نادیم  هزاجا  لوا  ینعی  س :

.دنا هدش  راد  نید  نالا  همه  دندوب و  نید  یب  اهنآ  هک  تسین  نیا  نآ ، موهفم  ج :

ناشدوخ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوب  هدش  دایز  اهناوج  رد  اسیلک  هب  ندروآور  متفر ؛ فارطا  ناوریا و  نیزایمـشا و  هب  دوخ  نم  س :
رد ًاـقافتا  .تشادـن  دوجو  اـسیلک  اـب  اـهناوج  طاـبترا  لوحت ، نیا  يوروش و    ِ یـشاپورف نیمه  زا  لـبق  بـالقنا و  زا  لـبق  دـنتفگ  یم 
ایآ دید  دیاب  .میتشاد  ییاه  تبحـص  اهنآ  زا  يدادعت  اب  میتفر  هک  مه  وکاب  .میتشاد  مه  ییاهتبحـص  اهناوج  زا  نت  دـنچ  اب  نیزایمـشا 

ار نید  رهوگ  تقیقح و  دنناوتب  هک  دنراد  ییاه  هدنـسیون  ایآ  هن ؟ ای  دهدب  ار  نید  هب  تشگزاب  نیا  خساپ  دـناوت  یم  اجنآ  تیریدـم 
؟ دننک هئارا 

هک ناجیابرذآ  نامه  .تساهنآ  ندش  یبرغ  اهاجنیا  همه  رد  تیعقاو  نم  رظن  هب  .مینکن  گرزب  یلیخ  ار  کچوک  ياه  هدیدپ  زاب  ج :
.درک دهاوخ  فیعضت  ار  يراد  نید  هدیدپ  دییوگ ، یم 

هلیح ماد و  رد  دیـشاب  بظاوم  هک  دـیوگ  یم  ار  نیمه  مه  ماما  ًاقافتا  .تسا  يوروش  زا  رت  يدام  برغ  ماما  لوق  هب  .تسا  ملـسم  س :
مزال يونعم  تاحالـصا  دنـشاب ، هتـشاد  مزال  يداصتقا  تاحالـصا  هک  نیا  زا  شیب  مدرم  یلو  تسا ، مزـال  تاحالـصا  .دـیتفین  اـهنآ 

.دنزب ار  نید  ساسا  هشیر و  هک  دشاب  نیا  لابند  برغ  هک  تسا  يداع  رما  نیا  الاو  .دنراد 

بهذم هب  تشگزاب  مینک  روصت  هک  نیا  یلو  تسین ، يدـیدرت  هدوب ، ییاهتیدودـحم  یلک  روطب  بهاذـم  يارب  هک  هلأسم  نیا  رد  ج :
.تسین يزیچ  نینچ  نم  هدیقع  هب  دوب ؛ دهاوخ  گرزب  سایقم  رد 

ًالثم .تسا  توافتم  دروم  نیا  رد  اهروشک  تیعضو  هک  ارچ  دبلط ، یم  ار  یلقتـسم  هسلج  دراد و  زاین  یلـصفم  ثحب  هب  نیا  هتبلا  س :
مدرم ًالثم  اـی  .دـنراد  ییاـهتوافت  نیارکوا  اـب  تیحیـسم ، هچ  مالـسا و  هچ  دـنراد ، یبهذـم  ياـه  هشیر  هک  ناتـسنمرا  ناتـسکیجات و 

.دنتسه توافتم  رگید  طاقن  یضعب  اب  دنراد و  یبهذم  هیحور  ناجیابرذآ 

.تسا توافتم  مه  اب  هیسور  فلتخم    ِ یحاون یتح  فلتخم و  ياهروشک  رد  هلأسم  نیا  ج :
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ِدوخ هک  نیمه  .تسین  نکمم  عیسو  سایقم  رد  نید  هب  تشگزاب  نم  رظن  هب  .تسا  توافتم  ناتسراتات  اب  هلأسم  نیا  دارگنینل  رد  ًالثم 
.دوش یم  رت  فیعض  زور  هب  زور  برغ  رد  نید  هلأسم  ینعی  نید ؛ یب    ِ برغ دییوگ  یم  امش 

.تسا نید  دض  يراد  هیامرس  ِدوخ  ًالصا  س :

نوگانوگ ياهلکش  هب  تسا .  فیعضت  لاح  رد  ًامئاد  اسیلک  نید و  هلأسم  برغ  رد  .دنتـسه  نید  دض  يرنوسام  يراد و  هیامرـس  ج :
.درادن دوجو  بهذم  ًالوصا  مه  نیچ  رد  .دشاب  ینثتسم  رما  نیا  زا  دناوت  یمن  مه  هیسور  .تسا  فیعضت  لاح  رد  مه 

.دراد ار  دوخ    ِ صاخ گنهرف  نیچ  هلب ؛ س :

.تسا تردق  تسین ، بهذم  هک  ادوب  .تسین  بهذم  مسیئادوب  ناتسودنه ، رد  .درادن  دوجو  بهذم  ناونع  هب  بهذم  ًالصا  ج :

.تسه هک  يونعم  گنهرف  کی  ناونع  هب  س :

هک مه  نیچ  .درادـن  شنورد  رد  ینامـسآ  بلطم  کـی  ًالـصا  .تسا  ییاـیند  شتاروتـسد  ماـمت  ادوب  .تسا  ییاـیند  یلک  هب  یلو  ج :
.تسا یبرغ  شندمت  گنهرف و 

.تسا یبرغ  شندمت  گنهرف و  هلب ؛ س :

؟ ما هتفگ  ناتیارب  ار  نیچ  رد  ناراب  هیضق  ج :

.دیا هتفگن  ریخ ؛ س :

دعب دنور ، یم  دباعم  هب  هتفهود  هتفه ، کی  ناناقهد  دـنرب ، یم  عمـش  ییادوب  دـباعم  هب  مدرم  دـیآ ، یمن  ناراب  هک  یتقو  نیچ  رد  ج :
ات روخب  باتفآ  الاح  دنیوگ  یم  باتفآ و  رد  دنراذگ  یم  دـنروآ و  یم  ار  ادوب  همـسجم  دـماین ، ناراب  هک  دـعب  .دـیآ  یمن  ناراب  مه 

یبهذم هیاپ  درادن ، یبهذم  عضوم  مسیئادوب  بهذم  اجنآ  ینعی  .تسا  یبلاج  رایـسب  ناتـساد  .درذـگ  یم  هچ  ام  رب  نیبب  .دـیایب  ناراب 
، مود دلج  رد  ناهج  خـیرات  هب  یهاگن  رد  ورهن  .مناوخب  ناتیارب  نینل  رظن  هرابرد  ار  ورهن  همان  رانک و  میراذـگب  ار  هلأسم  نیا  .درادـن 

ردق کلاذـعم  دراد ، فلتخم  ددـعتم و  عاونا  مسیلایـسوس  متفگ  تیارب  هک  يروطب  : » دـسیون یم  نینچ  اریدـنیا  هب  نادـنز  زا  يا  همان 
، نداعم نیمز ، ینعی  دـیلوت ؛ لـیاسو  رب  دـیاب  تلود  هک  تسا  نیا  مسیلایـسوس  فلتخم  عاونا  رد  یمومع  لوبق  دروم  یلک و  كرتشم 

طوبرم روما  نیا  هب  هک  يداصتقا  تاسـسؤم  رب  اهنآ و  لاثما  نهآ و  ياههار  دـننام  عیزوت  لئاسم  نینچمه  اهنآ ، ریاظن  اه و  هناخراک 
هتشاد هزاجا  دیابن  دارفا  هک  تسا  نیا  همه  رکف  نیا  ساسا  ام  یساسا  نوناق  ینعی  دشاب .» هتـشاد  تراظن  هریغ  اهکناب و  دننام  دنتـسه ،

نیا لیاسو و  نیا  دنناوتب  دنشاب و 
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هدـنیامن رهظم و  نیرتگرزب  .دـنهد  رارق  یـشک  هرهب  رامثتـسا و  دروم  یـصخش ، دوس  عفانم و  يارب  ار  نارگید  ياهراک  تاسیـسأت و 
ساسارب ار  دوخ    ِ یگدنز هکلب  درک ، حیرشت  نایب و  ار  نآ  دوب و  مسیسکرام  لماک  هدنیامن  اهنت  هن  نینل  .تسا  هدوب  نینل  مسیسکرام 

دـماج و کشخ و  ياهروتـسد  اهبلاق و  ناونع  هب  ار  مسیـسکرام  دـیابن  هک  تسا  هداد  رادـشه  اـم  هب  نینل  ِدوخ  اذـهعم  .داـهن  اـنب  نآ 
مشچ ار  نآ  تاییزج  دوبن  رضاح  تشاد ، داقتعا  نامیا و  مسیسکرام  حور  تقیقح و  هب  هک  نآ  دوجو  اب  نینل  .درک  یقلت  ریذپانرییغت 

لماک و   ِ يروئت کـی  ناونع  هب  مسیـسکرام  هب  هجو  چـیه  هب  اـم  دـیوگ  یم  وا  ِدوخ  .ددـنبب  راـک  هب  روما  همه  رد  هدیجنـسان  هتـسب و 
دنهاوخب رگا  اهتسیلایسوس  هک  تسا  يا  هزات  ملع  ناینب  انب و  گنـس  هیرظن  نیا  میراد  هدیقع  سکعرب  هکلب  میرگن ، یمن  ریذپانداقتنا 

، هیسور ياهتسیلایسوس  يارب  ًاصوصخم  هک  مینک  یم  رکف  ام  .دنرب  شیپ  هب  فلتخم  تاهج  رد  ار  نآ  دیاب  دننامن ، بقع  یگدنز  رد 
يرکف   ِ یلک يامنهار  کی  اهنت  هن  هیرظن  نیا  اریز  دنهد ؛ رارق  هعلاطم  دروم  لقتسم  روطب  ار  یتسیسکرام  هیرظن  هک  تسا  مزال  رایسب 
هیـسور ای  ناملآ  اب  هسنارف  تسا  نکمم  نینچمه  .دشاب  هتـشاد  توافت  هسنارف  اب  تسا  نکمم  ناتـسلگنا  رد  ًالثم  نآ  قابطنا  هک  تسا 

دیاب .درک  قبطنم  فلتخم  طیارـش  فلتخم و  ياهخیرات  رب  یتسیاب  ار  مسیـسکرام  ینعی  .تسا  نینل  هیرظن  رگید  نیا  .دـشاب  تواـفتم 
هب نیچ  رد  لکـش و  کی  هب  ابوک  رد  لاـثم  روطب  .مینک  هدافتـسا  نیا  زا  میناوت  یم  روج  هچ  صخـشم ، طیارـش  رد  هک  درک  شهوژپ 
یم قوس  تفرشیپ  تمس  هب  ار  دوخ  هعماج  هک  دنتسه  اهتسینومک  .تسا  توافتم  نیچ  اب  مانتیو  .دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  لکش  کی 

دناوت یم  هنوگچ  ناتـسودنه  رد  مسیلایـسوس  ًالثم  دـید  دـیاب  .میریگب  رظن  رد  ار  یناهج  طیارـش  يداصتقا و  تاـناکما  دـیاب  .دـنهد 
.درک هبساحم  ار  لماوع  مامت  یتسیاب  هلأسم  نیا  رد  هصالخ  .دشاب  دناوت  یم  هنوگچ  ناریا  رد  دشاب ؟
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ناریا رصاعم  خیرات  نآ ؛ هعلاطم  ترورض  خیرات و 

هجوتاب زین  دیا و  هداد  ماجنا  ناخاضر  نامز  ات  تیطورشم  بالقنا  هرود  زا  رصاعم  خیرات  هنیمز  رد  امـش  هک  یتاعلاطم  هب  هجوتاب  س :
: مینک یم  حرطم  ار  ثحب  ود  يولهپ ، هرود  نایاپ  ات  ناخاضر  هرود  زا  ناریا    ِ یسایس هنحـص  رد  ناتروضح  تاعلاطم و  تادهاشم و 

.مینک یم  ثحب  ار  ناریا  خیرات  هعلاطم  ترورض  هاگیاج و  لوا 

شقن هرابرد  میهاوخ  یم  ادتبا  .دش  عورـش  هیوفـص  نامز  زا  برغ  اب  ام  طابترا  متفگ ، مه  ثحب  لوا  رد  هک  روطنامه  یلک  روطب  ج :
سیلپ لیکشت  نامز  زا  ار  ناریا  رد  میقتسم  تلاخد  اهیسیلگنا  .تیطورشم  مه  دعب  اهییاکیرما و  شقن  دعب  مینک ، تبحـص  اهیـسیلگنا 
نیلوا .دراد  همادا  تدـشب  زونه  زورما  اـت  یلو  دـش ، عورـش  ناتـسلگنا  زا  رترید  یلیخ  اـکیرما  تامادـقا  هتبلا  .دـندرک  عورـش  بونج 

رداک تیبرت  نارهت و  رد  ییاکیرما  جلاک  نتخاس  هیمورا و  ساملس و  رد  هسردم  سیسأت  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  اب  اکیرما  تامادقا 
هلأسم نیا  ناجیابرذآ  دروم  رد  هژیوب  .دش  عیسو  هیضق  نیا  یناهج  مود  گنج  نارود  زا  یلو  .دش  عورش  اکیرما  هب  هتسباو  تسود و 
.تسا بلاج  یلیخ  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  بوخ  یلیخ  دروم  نیا  رد  اکیرما  شقن  درـس » گنج  رد  ناریا   » باـتک رد  .دوب  زراـب 

کی تفرـشیپ  يارب  دـناوت  یم  يروطچ  اـکیرما  هک  نیا  زا  يا  هنوـمن  ناوـنع  هب  ار  ناریا  هک  مراد  هقـالع  یلیخ  دـیوگ  یم  تلوزور 
هجدوب کی  هدرک و  هدامآ  دـشابن  یَکلوپ  دزد و  هک  يرداک  دـیاب  راک  نیا  يارب  .مینک  شیامزآ  دـنک ، کـمک  هداـتفا  بقع  روشک 

رد اهییاکیرما  همه  .تشادـن  قیبطت  ناریا  رد  اهییاکیرما  ِدوخ  دروم  رد  دراذـگ  یم  تلوزور  هک  یطیارـش  نآ  هتبلا  .میهد  رارق  نیعم 
زا دعب  هژیوب  دننز ؛ یم  تسد  ناتـسلگنا  ندز  بقع  ناریا و  عاضوا  رد  میقتـسم  تلاخد  هب  نآ  زا  دعب  .دـندوب  دزد  یچقاچاق و  ناریا 

ینیما لثم  هک  مه  ار  رفن  کی  یتح  دندوب ، یـسیلگنا  اضردمحم  نارود  تاماقم  همه  شالت ، نیا  مغریلع  دادرم 1332 . ياتدوک 28 
ییاکیرما
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.دندرب یم  نامرف  مه  اکیرما  زا  هتبلا  دندوب ؛ طابترا  رد  اهیسیلگنا  اب  مه  يراهزا  یماما و  فیرش  لثم  یناسک  .دندرک  نوریب  دوب 

.دروآ راک  يور  ار  یقرتم  هورگ  هرخالاب  اکیرما ، س :

یمهم رایـسب  هاگیاپ  هب  ار  ناریا  اکیرما  .دـندروخ  یمیظع  تسکـش  بالقنا    ِ يزوریپ اب  اهییاکیرما  هتبلا  .دوب  اهییاکیرما  راک  نیا  ج :
يارب یناریا  نازابرس  رافظ  گنج  رد  ًالثم  .دوب  هدرک  لیدبت  اکیرما  تسایس  هیلع  فارطا ، ناناملسم  تامادقا  مامت  ندرک  بدا  يارب 

شتـسد زا  ناریا  بالقنا ، اب  یلو  .دوب  هدرک  لیدـبت  سراف  جـیلخ  مرادـناژ  هب  ار  ناریا  ینعی  .دـنتفر  نامع  هب  رافظ  نازرابم  اب  هلباـقم 
.داد تسد  زا  ار  ناریا  رد  دوخ  ترافس  مه ، یسایس  ظاحل  زا  تفر و 

هدروآ رود  يایـسآ  سربـق و  زا  ار  اهـسوساج  همه  .تشاد  ناریا  رد  سوساـج  دـصراهچ  رازه و  جـنپ  لاس 1352 ، رد  اـکیرما  س :
.تسا رشب  قوقح  عفادم  یسارکومد و  دهم  اکیرما  هک  دندرک  غیلبت  یلیخ  تسیب  ههد  رد  هتبلا  .دندوب 

.یمطاف رتکد  نوچ  یناگرزب  یتح  دنتشاد ؛ يداقتعا  نینچ  زین  ناریا  نویّلم  ناگرزب  یتح  هک  متفگ  مه  ًالبق  ار  هلأسم  نیا  ج :

.دوب دادرم 1332  زور 27  اکیرما  ریفس  اب  شتاقالم  نیرخآ  .روط  نیمه  مه  قدصم  رتکد  ِدوخ  س :

هاگیاپ ود  بالقنا ، اب  اکیرما  .دـنروخب  لوگ  اـهیناریا  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  اـکیرما  تیهاـم  رگید  دادرم  ياتدوک 28  زا  دـعب  هتبلا  ج :
يداـصتقا و هرـصاحم  لوا  .دـش  لیدـبت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نمـشد  نیرتـگرزب  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوـخ    ِ یـسایس یماـظن و 

.داد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  تفن  شورف  زا  يریگولج 

.تسه مه  هژون  ياتدوک  سبط و  هعقاو  س :

ار وتاماد  نوناق  هک  دندیسر  اجنآ  هب  ات  .دش  رتشیب  ناریا  هب  تبـسن  اهنآ  تینابـصع  هنیک و  دندشن ، قفوم  هک  هعفد  ره  اهیئاکیرما ] : ] ج
هیلع یگداتـسیا  رد  اکیرما ، هیلع  يریگعـضوم  رد  ناریا ، بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن  یطیارـش  نینچ  رد  .دـندرک  بیوصت 

رد ناریا  فرط  زا  يدنمورین  رایسب  ياهلمعلا  سکع  هتبلا  .تسا  مهم  رایسب  دز ، نآ  هب  یسوساج  هنال  فرصت  اب  هک  يا  هبرـض  نآ و 
اب نونکا  .میرادن  مینک ، یثنخ  ار  اکیرما  ياه  هشقن  مامت  یفاک  هزادنا  هب  میناوتب  هک  ار  ییورین  نآ  ام  یلو  هدـش ، ماجنا  اکیرما  لباقم 

ناریا اب  وگو  تفگ  هک  دراد  رارـصا  اکیرما  .مینک  یم  مادقا  میراد  تسا  ریگرد  اکیرما  اب  دوخ  هک  اپورا  کمک  هب  يرگید  تسایس 
روطب ار 
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چیه نودب  دیوگ  یم  رگید  .دنک  یمن  حرطم  رگید  درک ، یم  حرطم  شیپ  هام  کی  هک  مه  ار  یطیارش  نآ  یتح  .دنک  عورش  یمسر 
رت فیعض  زوربزور  دنیب و  یم  يدعاسمان  عضو  رد  ار  دوخ  اکیرما  هک  تسنآ  هناشن  نیا  .مینک  تبحص  مینیـشنب  یطرـش  شیپ  هنوگ 

.دوش یم 

تکرش ناریا  تیطورشم  رد  هک  ییاههورگ  زا  .دوب  اجنآ  رد  هک  یفلتخم  ياههورگ  شقن  تیطورشم و  نارود  هب  میورب  الاح  بوخ 
ناریا و ناجیابرذآ  هتـسجرب    ِ یبالقنا .نالیگ  ناـجیابرذآ و  رد  صوصخب  دـندوب ؛ مه  مدرم  زا  ییاـههورگ  .دوب  تیناـحور  تشاد ،

داتسا ناونع  هب  ًادعب  .درک  یم  راک  نهآ  هار  نامتخاس  رد  زاقفق و  رد  هداس  رگراک  دننام  لاس  دنچ  ناخراتـس -  ناریا -  یلم  نامرهق 
تکرـش زاقفق    ِ يرگراک نشبنج  رد  وا  .تسا  هدرک  راک  یتفن  عیانـص  رد  راک  داتـسا  ناونع  هب  مه  دعب  يزپرجآ و  هناخراک  رد  راک 

هزرابم ینازیتراپ ، هورگ  کی  سأر  رد   ، 1911 تیطورشم ، بالقنا  لئاوا  رد  .دوب  تمه  تارکومد  لایسوس  نامزاس  وضع  تشاد و 
یتلود و ياهورین  هیلع  زیربت  رهـش    ِ یمدرم مایق  سأر  رد  رد 1908 و 1909  هدرک و  زاغآ  ار  ناریا    ِ یعاجترا تلود  ياـهورین  هیلع 
 ِ یبالقنا شبنج  مایق ، نیا  اب  .تفرگ  رارق  تیطورـشم  یـساسا  نوناـق  يرارقرب  يارب  ناـجیابرذآ ، ناـکلام  گرزب  حلـسم  ياـههورگ 
 ِ يرادافو ییانثتـسا و  تداشر  ریدقت ، نایاش    ِ یگتـسجرب تازرابم ، نیا  رد  وا  .تفرگ  جوا  هرابود  دوب ، هدـش  دوکر  راچد  هک  ناریا 

نایم رد  یمیظع  تیبوبحم  داد و  ناشن  دوخ  زا  ار  یمدرم  یبالقنا  ربهر  کی    ِ یگتـسیاش داد و  ناشن  بالقنا  ياـهنامرآ  هب  يرایـسب 
نارو هشیپ  ناناقهد و  نارگراک و  زا  ناخراتـس  نامرف  تحت  یبالقنا  ياـهورین  .دروآ  تسد  هب  ناریا  مدرم  ماـمت  ناـجیابرذآ و  قلخ 
ربهر نایلما  فیچاووپ  .تسا  هدیمان  ناریا  فیچاووپ  ار  ناخراتـس  هیـسور ، ریبک  بالقنا  ربهر  نینل  .دـندوب  يرهـش  يزاوژروب  هدرخ 

.درک ینالوط  هزرابم  هیسور  ياهرازت  اب  تسا و  هدوب  هیسور  رد  نُد  هیحان  رد  مهدجیه  نرق  رد  ناناقهد  مایق  نیرتگرزب 

.مدیدن يزیچ  زاقفق  دروم  رد  مدرک ، هاگن  باتک  هس  رد  هک  شا  همان  یگدنز  هب  نم  س :

.دوش یمن  یتسردان  بلطم  نینچ  ج :

؟ دوب هچ  مالسالا  هقث  شقن  س :

.دـندوب یفلتخم  ياـهنایرج  نارهت  رد  هتبلا  .درک  يزاـب  نـالیگ  تشر و  رد  یگرزب  شقن  دوب و  ممعم  زونه  تقونآ  مالـسالا  هقث  ج :
نیدلا لامجدیـس  دوب ، ینامرک  اضرازریم  هب  هدـنهد  رکف  هک  یناسک  زا  یکی  .دـش  عورـش  هاش  نیدلارـصان  نارود  زا  تیاضر  مدـع 

هب کیدزن  یقرتم و  تایرظن  بالقنا  هرابرد  اهنیا  .درک  یم  یگدنز  زاقفق  رد  هک  دوب  فوبلاط  مه  یکی  تسا و  يدابآدسا 
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نامز رد  ار  ینامرک  ناخ ] ] اقآازریم ِدوخ  هتبلا  .دـندوب  هتـشاذگ  ریثأت  ناریا  نویبالقنا  زا  يا  هدـع  يور  رب  اهنیا  .دنتـشاد  مسیلایـسوس 
تیطورـشم ياضاقت  نایم  رد  لوا  رد  .دنداتـسرف  نارهت  هب  ار  شرـس  دـش و  هدز  وا  ندرگ  دـنداد و  لیوحت  اـهکرت  هاـش  نیدلارـصان 

هطورـشم تنطلـس  ناهاوخ  اـم  هک  تفگ  زیربت  زا  وا  .دوب  هداز  یقت  درک ، حرطم  ار  هطورـشم  هلأـسم  هک  یـسک  نیلوا  ناریا  ناـهاوخ 
هعورشم هطورشم  هب  دقتعم  نم  دج  يرون  هللا  لضف  خیش  .داتفا  فالتخا  دندوب ، نارهت  رد  هک  ینویناحور  نیب  هلحرم  نیا  رد  .میتسه 

کی هک  یلکـش  نامه  هب  ار  هطورـشم  زین  ییابطابط  یناـهبهب و  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  ینید  ياـملع  دـیاب  ًاـمتح  تفگ  یم  يو  .دوب 
دوش یم  ثعاب  رظن  فالتخا  نیا  هتبلا  .دنتشاد  لوبق  دنریگب ، ار  یعرش  ریغ  نیناوق  بیوصت  يولج  دنشاب و  سلجم  رد  أملع  زا  هورگ 

ناریا رد  یعاجترا  ياهورین  هاش و  یلعدمحم  زا  دندوب و  تیطورشم  فلاخم  اوق  مامت  اب  اهسور  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  تردق  ود  هک 
بیقر نمـشد و  هک  يرازت  هیـسوردض  نایرج  کی  دنناوت  یم  هک  دندید  دنتفرگ و  ُلب  هلأسم  نیا  زا  اهیـسیلگنا  .دندرک  یم  هدافتـسا 

هب دنتـشاد ، رارق  تلود  بیقعت  دروـم  هک  ار  یناـسک  ناتـسلگنا  ترافـس  هلـصافالب  ساـسا  نیا  رب  .دـنزادنایب  هار  تـسا  ناـش  یمئاد 
ار اذغ  هتبلا  هک  دیسر  رفن  رازه  تسیب  هب  مک  مک  دوب و  مک  اهنیا  دادعت  ادتبا  رد  .دنتفریذپ  هدنهانپ  ناونع  هب  هداد و  هار  دوخ  ترافس 

ياـهورین عفادـم  ناونع  هب  ار  دوخ  سیلگنا  مک  مک  .دـندرک  یم  یگدـنز  هدز و  رداـچ  اـجنآ  اـهنیا  .دـندروآ  یم  ناـشیارب  رازاـب  زا 
یمک دـش ، رداص  هک  ینامرف  نآ  هتبلا  یلو  دـش ، رداص  هاش  نیدـلارفظم  فرط  زا  تیطورـشم  نامرف  هرخالاب  .دز  اج  هاوخ  هطورـشم 

زا ییاهورین  دندرک و  دیدش  ار  هزرابم  ناهاوخ  هطورشم  زاب  .دش  عورش  ریغص  دادبتـسا  ات  تشاد  همادا  اه  شکمـشک  .تشاد  بلطم 
ًاعومجم اهورین  نیا  .دنداتسرف  نارهت  هب  دعـسا  رادرـس  اب  مه  ار  اه  يرایتخب  اهیـسیلگنا  .دندمآ  کمک  هب  زین  هریغ  نالیگ و  تشر و 

.دنداد تسکش  دوب ، هدشن  هاش  ًامسر  زونه  هک  ار  ازریم  یلعدمحم 

؟ دوب هدرم  هزات  هاش  نیدلارفظم  س :

یبلاج بلطم  .دورب  سور  ترافـس  هب  هدرک و  رارف  دـندرک  روبجم  ار  وا  هرخالاب  .دوب  هدرکن  يراذـگ  جات  زونه  هاش  یلعدـمحم  ج :
هتـشاذگ نادمچ  رد  ار  تارهاوج  ازریم  یلعدمحم  .تسا  تسرد  مه  یخیرات  ظاحل  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  ازریم  یلعدـمحم  هرابرد 

هلودـلادجم و امرفنامرف و  زا  یهورگ  هلـصافالب  .دـنوش  یم  ربخاب  دـندوب ، ناریا  رد  هک  ناریا  لاجر  .دربب  شدوخ  اب  تشاد  دـصق  و 
مه رگا  .تسا  روشک  هب  قلعتم  هکلب  تسین ، ناطلـس    ِ یـصخش کلم  یتنطلـس  تارهاوج  نیا  دنیوگ  یم  دنور و  یم  رایتخا  بحاص 

هرخالاب .تسوت  نیشناج  هک  تسا  هاشدمحا  هب  قلعتم  دشاب ،
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رد .تسا  یلم  تیوه  ندرب  نیب  زا  اهنوسامارف  تاداقتعا  .دنراد  لصا  راهچ  هراب  نیا  رد  اهنوسام  .دورب  ناریا  زا  اهالط  دـنراذگ  یمن 
.دنوش ادج  دوخ  هتشذگ  زا  دیاب  نایقرش  .تسا  لومـش  ناهج  برغ  ندمت  .دنتـشاد  ار  هناگراهچ  لوصا  نیا  مه  تیطورـشم  شبنج 

هک هچنآ  بیترت  نیا  هب  .مینک  يراددوخ  عادبا  زا  دیاب  برغ  ندمت  سابتقا  رد  .دنهد  رارق  سابتقا  دروم  ار  برغ  ندمت  دـیاب  نایقرش 
، تسا یلم  تیوه  وزج  بهذم  ناریا ، رد  هژیوب  قرـش ، رد  هک  ییاجنآ  زا  .تسا  یلم  تیوه  مامت  نداد  تسد  زا  دـنهاوخ ، یم  اهنآ 

لوبق ار  لوصا  نیا  همه  دنتـسویپ ، اهنوسام  هب  تیطورـشم  نارود  رد  هک  یناسک  ًاعقاو  ایآ  .دـنرادن  يداقتعا  بهذـم  هب  ًـالوصا  اـهنآ 
.دندروخ ار  اهنوسام    ِ يربارب يردارب و  راعش  لوگ  اهنآ  هن ؛ نم  رظن  هب  دنتشاد ؟

؟ مسیناموا نامه  ینعی  س :

زا یلک  هب  مه  دعب  .دـندروخ  ار  اهفرح  نیا  لوگ  دنتـسویپ ، اهنوسام  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  شدوخ ؛ لماک  ینعم  هب  مسیناموا  ج :
هب دوب  اـهنوسام  وزج  مه  وا  ِدوـخ  هک  ناـخاضر  نارود  رد  صوـصخب  دـندنام ، هورگ  نیا  رد  مه  يا  هدـع  هتبلا  .دـندش  ناـیرج  نیا 

.دندش لیدبت  يرنوسامارف  ياهژل  رثؤم  نیغلبم 

.يولهپ نویامه و  ژل  لثم  س :

.دوب یماما  فیرش  مه  ناشگرزب  داتسا  هک  نویامه  ژل  يولهپ و  ژل  ج :

.دندوب مظعا  داتسا  یغورف ، کلملا و  میکح  فیرش ، س :

تیطورشم و هب  نداد  نایاپ  اب  هورگ  نیا  .دنتشاد  ناریا  رد  ناتسلگنا  تسایس  میکحت  رد  يرثؤم  شقن  اهرنوسامارف  بیترت  نیا  هب  ج :
تمدـخ روشک  نیا  هب  دوـب  ناتـسلگنا  تسایـس  هدـناشن  تسد  هک  ناـخاضر  ندروآ  اـب  ناریا و  مدرم  ياـهتیقفوم  ماـمت  ندرب  نیب  زا 

یمن مه  ءاضما  یتح  دوب و  يداوس  یب  مدآ  هک  یناخاضر  .دـندوب  مه  ناخاضر  تسایـس    ِ یلـصا ناگدـننادرگ  اهیـسیلگنا  .دـندرک 
يولهپ مان  لوبق  .دشاب  هتـشاد  عالطا  يولهپ  طخ  يولهپ و  زا  دشاب ، هتـشاد  عالطا  ناریا  خیرات  زا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دـنکب ، تسناوت 
تدوخ راذگب و  تدوخ  يور  يولهپ  مسا  هک  تسا  هدنامهف  داوس  یب  ناخاضر  هب  یـسک  هچ  .دـش  هتکید  وا  هب  اهنوسام  طسوت  مه 

هتبلا .دربـب  نیب  زا  ار  یلم  تیوه  اـهنوسام  ناـمه  روتـسد  هب  اـت  دوـب  ناـخاضر  يارب  يا  هنیمز  نیا  .نک  لـصو  ریبـک  شوروـک  هب  ار 
 ِ ینویلیم میظع  هدوت  يارب  دـهد و  ماـجنا  هعماـج    ِ ییـالاب ياهـشخب  زا  يا  هدـع  يارب  تسناوـت  یم  طـقف  ار  يراـک  نینچ  ناـخاضر 

نیب زا  ار  اهنیا    ِ یلم تیوه  تسناوت  یمن  ناخاضر  .دوبن  یندـش  يراک  نینچ  نایرازاب  طسوتم و  هقبط  نارگراک ، ناـناقهد ، یمدرم ،
وا هب  هتبلا  .دربب 
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.تسا رتالاب  زیچ  همه  زا  ناریا    ِ یتسرپ نهیم  هک  دزادنایب  هار  مه  یصوصخم    ِ یتسرپ نطو  هک  دنداد  تیرومأم 

.مسیلانویسان ینعی  نیا  س :

زا تیعبت  نیع  رد  یتسرپ  نهیم  کی  دـیاش  هک  دـننک  یم  روصت  دـننک و  یم  هابتـشا  اه  یـضعب  هتبلا  .اـهنوسام  يارب  مسیلانویـسان  ج :
.نم ینعی  ناریا ، عقاو  رد  یتسرپ ، نم  ینعی  یتسرپ  نهیم  نیا  نم  رظن  هب  .تسا  هدوب  ناخاضر  هرود  رد  ناتسلگنا 

.ناخاضر هداوناخ  ینعی  س :

.دوشب رت  يوق  هچره  دوش ، رتدنمورین  هچره  یتسیاب  نیا  .درادن  یجراخ  ینعم  رگید  ناریا ، هیقب  متسه ؛ نم  ج :

.یتسرپ هاش  نامه  ینعی  نیا  س :

تفرـشیپ هدرک و  وا  هک  مه  یتامادـقا  .یتـسرپ  نم  ینعی  وا    ِ یتـسرپ نهیم  تهج  نیا  هب  .یتـسرپ  نم  دوـش  یم  شا  یتـسرپ  هاـش  ج :
هب یناریا  نایوجـشناد  نداتـسرف  داد  ماجنا  وا  هک  یتبثم  راک  اهنت  .دودحم  یلیخ  تسا ، دودـحم  ناخاضر  نارود  رد  ناریا    ِ یعامتجا

اپورا هب  دنناوتب  نایوجشناد  نیرتهب  ات  دنتـشاذگ  یم  هقباسم  .ناتـسلگنا  هب  مه  یمک  هدع  ناملآ و  هسنارف و  لوا  هجرد  رد  .دوب  اپورا 
یعامتجا فلتخم  ياه  هتـشر  تفرـشیپ  رد  یبلاج  شقن  دنتـشگرب ، هک  اـهنیا  .دنداتـسرف  رفن  دـص  هرود  ره  رد  هرود و  جـنپ  دـنورب ،

.دنتسه هدنز  مه  زونه  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  .دنتشاد 

.تسه زونه  يدباع  میحر  س :

.دوب اهیناملآ  هب  قلعتم  يدباع  میحر  ج :

.یباحس رتکد  ناگرزاب و  سدنهم  س :

یتسرپ نطو  فیرـش و  رایـسب  ياـهناسنا  .دـندوب  لوا  هورگ  وزج  تسا ، هدـنز  مه  زونه  هک  یباحـس  رتـکد  ناـگرزاب و  سدـنهم  ج :
.دندوب مه  روجان  ياه  هنومن  هتبلا  .دندادن  تسد  زا  ثیح  چیه  زا  ار  ناشدوخ    ِ یلم تیوه  مه  هجو  چیه  هب  دندوب ،

 ... یضایر و لاثما  س :

لیدبت یکی  داد : ماجنا  گرزب  تنایخ  ود  ناخاضر  .دـندوب  شا  هنومن  نیرت  فیثک  هک  یماما  فیرـش  یـضایر و  سدـنهم  لاثما  ج :
یلم و   ِ يزوریپ کی  هب  عوضوم  نیا  لیدـبت  مود  لاس و  تصـش  راـبتعا  تدـم  اـب  یتفن  دادرارق  کـی  هب  یـسراد  شزرا  یب  دادرارق 

.یمومع نشج 

.دوب هداز  یقت  مه  شدقاع  س :
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لوغـشم شاـترومیت  تشادـن و  ناـیرج  نآ  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  هداز  یقت  هک  تسا  نیا  تـیعقاو  .دوـب  شا  هدـننک  ءاـضما  ج :
.دندوب نمدک  اب  هرکاذم 

زا سپ  .تسا  هتشذگ  هچ  هسلج  نیا  رد  دناد  یمن  یـسک  .دوش  یم  ماجنا  رادید  نیا  دوش و  یم  ناخاضر  اب  رادید  راتـساوخ  نمدک 
تارکاذم مامت  لماش  تفن  هدـنورپ  .دـیروایب  ار  تفن  هدـنورپ  دـیوگ  یم  هدرک و  عمج  دوخ  خاک  رد  ار  تأیه  ناخاضر  هسلج ، نیا 

دادرارق هک  دیوگ  یم  دـنازوس و  یم  يراخب و  رد  دزادـنا  یم  ار  هدـنورپ  نیا  ناخاضر  .دوب  تارکاذـم  لک  نمدـک و  اب  شاترومیت 
هداز یقت  .نک  ءاضما  دیوگ  یم  هداز  یقت  هب  مه  وا  دنهد ، یم  وا  هب  دننک و  یم  هیهت  اهیسیلگنا  ار  دیدج  دادرارق  نتم  .دیدنبب  دیدج 
ریفـس هداز  یقت  ادتبا  .دـمآ  دـهاوخ  شَرـس  رب  هچ  دـنکن ، ءاضما  رگا  هک  هتـسناد  یم  هدوب و  تفلک  ندرگ  نیا  لباقم  رد  يا » هدـنب  »

.دوش یم  ناملآ  رد  دعب  ناتسلگنا و  رد  ناخاضر 

.درک یم  راک  وا  رظن  ریز  مه  تیمدآ  نودیرف  دوب و  ناتسلگنا  رد  ناریا  ریبک  ریفس  هداز  یقت  یلاوح 1919 و 1920 ، س :

تیقفوم اهیـسیلگنا  .تسا  هدرک  تفن  ینعی  ناریا  یلم  عفانم  هب  دوخ  بابرا  روتـسد  هب  ناخاضر  هک  تسا  یتناـیخ  نیرتگرزب  نیا  ج :
کی .دنتـسرف  یم  سییوس  هب  لوا  زا  مه  ار  اضردمحم  .دندوب  لماک  هدنهد  روتـسد  هک  دوب  نیا  مه  تیعقاو  .دننک  یم  ادـیپ  یگرزب 

زا ناخاضر  هصـالخ  .تسا  یتنطلـس  راـبرد  هراـک  همه  دـیآ ، یم  ناریا  هب  هک  مه  دـعب  .تسوا  راـنک  رد  هشیمه  يارب  مه  یـسیلگنا 
.درک یم  ارجا  ار  نآ  نیون ، ناریا  هدنزاس  یلم و  يرهاظ  اب  تفرگ و  یم  روتسد  ناتسلگنا 

يا و هلیبق  تافالتخا  تتـشت ، تلاح  نآ  زا  ار  هعماـج  ناـخاضر  هک  نیا  یکی  دـننک : یم  حرطم  ناـخاضر  دروم  رد  عوضوم  ود  س :
هار يزاس و  هار  لثم  دز ، یگدـنزاس  ینارمع و  تیلاـعف  هب  تسد  هک  نیا  مود  .دـناسر  یلم  تدـحو  کـی  هب  يا  هقطنم  ياهـشروش 

.نهآ

اب اهییاکیرما  هک  يراک  نامه  .دوب  اهنآ  عفانم  مرادـناژ  ردـتقم و  تباث  تلود  کـی  دوجو  اهیـسیلگنا  هقـالع  نیرتمهم  نم  رظن  هب  ج :
نیب زا  یلحم  ياهتردق  همه  هک  دوب  مزال  مه  راک  نیا  يارب  .دشاب  هتـشاد  شترا  کی  دیاب  ًالوا  یتموکح  نینچ  .دـندرک  اضردـمحم 
یم روتـسد  هک  دوب  ناخاضر  صخـش  طقف  يرگید ، زیچ  هن  تشاد و  دوجو  سلجم  هن  یهتنم  .دوش  تیوقت  يزکرم  تلود  دـنورب و 
هداس یلیخ  مه  نهآ  هار  هلأسم  .دمهفب  ار  لئاسم  يرـس  کی  تسناوت  یمن  دوب و  یماع  مدآ  کی  ناخاضر  متفگ  هک  روطنامه  .داد 
دوب دنمقالع  ناتسلگنا  ینعی  .ناتسلگنا  اب  هلودلا  قوثو  دادرارق 1919  مه  یسراد و  مه  دوب ، رتیور  دادرارق  وزج  مه  نهآ  هار  تسا ؛

رزخ يایرد  نهآ  هار  هک 
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هک یتروص  رد  .تسین  نیا  زا  ریغ  هدش ، هک  يراک  دوب و  ناتسلگنا  تسایـس  نیا  .دوش  طوبرم  نیقناخ  نهآ  هار  هب  سراف و  جیلخ  هب 
.دشاب هتشاد  طابترا  ایند  اب  دناوتب  ات  تسا  سابعردنب  هب  ندش  لصو  ناهفصا ، لثم  ییاج  زا  هتشذگ  نهآ ، هار  يارب  ریسم  نیرتهب 

.ناتسدرک هب  ناسارخ  زا  ینعی  دنک  لصو  برغ  هب  ار  روشک  قرش  لقادح  ای  س :

کی یتـح  دـش ؟ هچ  تفن  لوپ  هک  نیا  مود  هتکن  .تساوـخ  یم  ناتـسلگنا  هک  تسا  یتسایـس  ناـمه  نهآ  هار  نیا  بیترت  نیا  هب  ج :
راگیـس و ياـچ ، دـنق ، تاـیلام  طـسوت  مدرم  زا  هجدوـب  ماـمت  .دـماین  تلود  هجدوـب  هب  ناـخاضر  نارود  رد  تفن  دـمآرد  زا  یهاـش 

اهیسیلگنا هک  تسا  نیا  بلاج  .دوب  تلم  بیج  زا  مه  هدش  هدیشک    ِ نهآ هار  هار و  جراخم  .تسا  هدش  هتفرگ  میقتسم  ریغ  ياهتایلام 
نییعت اهنآ  مه  ار  طـخ  .دـندرک  مهارف  ار  نهآ  هار  طـخ  تامدـقم  دادرارق 1919 ، دقع  زا  دعب  هلـصافالب  هک  دـندوب  نئمطم  ردـقنآ 

.دندرک

؟ تفر تفن  هجدوب  سپ  س :

هجدوب وزج  دـنتفرگ ، یم  تفن  زا  ناخاضر  هرود  رد  هک  یلوپ  زا  یهاش  کـی  یتح  .دـش  جرخ  هحلـسا  دـیرخ  يارب  تفن  هجدوب  ج :
.دش هحلسا  دیرخ  فرص  همه ، دماین و  یتلود 

؟ دندیرخ یم  ناتسلگنا  زا  مه  ار  هحلسا  س :

زا هک  تشادن  رارـصا  ردقنآ  ناتـسلگنا  .دیرخ  یم  ناملآ  زا  ار  هحلـسا  دـئوس و  زا  ار  پوت  ناخاضر ، .دـندیرخ  یم  دـئوس  زا  هن  ج :
دئوس هب  سروفوب  فورعم  ياهپوت  دـیرخ  لرتنک  يارب  دوب ، هناـخپوت  رـسفا  هک  ار  دومحم  مردارب  هک  تسه  مداـی  نم  .دـنرخب  اـجک 

گرزب ردقنآ  رگید  ار  شدوخ  ینعی  دش ؛ یم  ریقحت  دیشک و  یم  درد  ناتسلگنا  هب  تبـسن  یگدنب  نیا  زا  ناخاضر  هتبلا  .دنداتـسرف 
دـض ساسحا  کی  هدروآ ، ار  وا  ناتـسلگنا  تسناد  یم  هک  یلاح  نیع  رد  لـیلد  نیمه  هب  .دـش  یم  ریقحت  تباـب  نیا  زا  هک  دـید  یم 

هک دش  ادیپ  وا  يارب  ییامنرود  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  .دنرب  یم  ار  وا  ناشدوخ  هک  دندرک  مالعا  مه  ًادعب  .دوب  هدرک  ادیپ  یسیلگنا 
.دوب اپورا  رد  مسیزان  تفرشیپ  نآ  دشاب و  تلاح  نیا  زا  ریغ  تسناوت  یم  درک  یم  رکف 

؟ دوب ناریا  رد  شذوفن  مسیزان و  تردق  نآ  لماع  ای  دوب ، شدوخ  هدارا  هب  مسیزان  فرط  هب  ناخاضر  تکرح  س :

تروص هب  لیالد و  اب  ار  ناـتتایرظن  تفگ  شیارزو  هب  ناـخاضر  هک  دـسیون  یم  شتارطاـخ  رد  يرتفد  نیتم  رتکد  نآ ؛ يود  ره  ج :
شترا اهیزان ، ياهتیقفوم  زا  هک  يدایز  رایسب  لیالد  اب  نم  دیوگ  یم  دوب ، يرتسگداد  ریزو  هک  يرتفد  .دیسیونب  ناملآ  هرابرد  یبتک 

شیاهیزوریپ نآ و 
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.تسین نیا  رد  يدـیدرت  تسا و  ناملآ  اب  يزوریپ  يوروش ، هیلع  گـنج  رد  هک  مدرک  تباـث  يداـیز  لـیالد  اـب  هتفگ و  متـسناد  یم 
نم درک و  لزع  ار  یلبق  ریزو  تسخن  هاش  .مدش  ریزو  تسخن  رگید  هتفه  نم  .دنتـشون  يرگید  تایرظن  مادـک  ره  مه ، رگید  يدارفا 

یباوخ تخت  رازه  ناتـسرامیب  نامتخاس  ًالثم  .دندرک  عورـش  ناریا  هب  ار  دوخ  هریغ  یتعنـص و  ياهکمک  اهناملآ  .مدش  ریزو  تسخن 
هک مه  ناریا  هتبلا  .ما  هدرک  راک  ناملآ  رد  تکرـش  نآ  رد  دوخ  نم  تخاـس و  یناـملآ  تکرـش  کـی  ار  ینیمخ ) ماـما  ناتـسرامیب  )

.دنتـشاد مه  یـسوساج  تیرومأم  ناریا  رد  تکرـش  نیا  نانکراک  .دندرب  يزابرـس  هب  ارم  دعب  یلو  مدرک  راک  لوا  هام  دـنچ  مدـمآ ،
يارجا شقن  کی  دنتشاد ، شقن  ود  اجنیا  رد  اهنآ  .دندوب  ناملآ  یـسوساج  نامزاس  هدش  تیبرت  دندمآ ، یم  ناریا  هب  هک  ینانکراک 

عضو .دنسرب  بونج  تفن  هب  دنناوتب  هیکرت  کمک  هب  هک  دوب  نیا  اهنآ  هشقن  .ذوفن  یسوساج و  شقن  مه  یکی  یتعنص و  ياه  هژورپ 
اهیزاـن .مدرک  رکذ  اـهیزان  هب  ار  اـهییاکیرما  ياـهکمک  زا  يدادـعت  شیپ  يدـنچ  ًارهاـظ  نـم  .دوـب  دـعاسمان  تـفن  ظاـحل  زا  ناـملآ 

هک درک  روصت  وا  ییایرآ  ناریا  داژن  اهییایرآ و  هلأـسم  حرط  زا  سپ  هژیوب  دـش ؛ لـیامتم  اـهنآ  هب  هاـش  دـندرک و  بسک  ییاـهتیقفوم 
رد ناخاضر  هک  هدش  هتفگ  .دش  دـهاوخ  هتخاس  ریبک  ناریا  هدـش و  ناریا  هب  قلعتم  ریغ  زاقفق و  رهـش  هدـفه  تسا و  مامت  راک  رگید 
هک ناریا  زا  ییاهتمـسق  دیـسر و  دـهاوخ  زاقفق  هب  يدوزب  ناـملآ  شترا  دـیوگ  یم  هدرک و  عمج  ار  دوخ    ِ یماـظن داتـس  نارود  نیا 

.میتسه دحتم  ام  نوچ  داد ؛ دنهاوخ  سپ  ام  هب  دندوب ، هتفرگ  ام  زا  اهسور 

؟ دوب اهیناملآ  هاگتسد و  ِدوخ  تاغیلبت  رما  نیا  ایآ  دوب ، اه  ناملآ  هب  شیارگ  مه  ام  مدرم  نیب  رد  س :

تـسرهف .دـنتفرگ  ار  اهنیا  اهیـسیلگنا  .دازآ  فیـس  لثم  .دـندوب  ناملآ  رادـفرط  هک  یناـسک  دـندوب  مدرم  نیب  رد  دـینک  هظحـالم  ج :
زا یکی  نینچمه  .تسه  مه  يداجـس  رتـکد  يرتـفد و  نیتـم  رتـکد  مسا  تسرهف  نیا  رد  ًـالثم  .مراد  نـم  هـک  تساـهنیا  زا  یلـصفم 

.تساکیرما رد  نالا  هک  نارعاش 

؟ شوایس س :

.تسا ولماش  مروظنم  تسا ، هدنز  زونه  هک  يرعاش  هن ؛ ج :

.دوب ناریا  رد  مه  لوا  زا  .تسین  اکیرما  رد  تسا و  ناریا  ولماش  س :

اهیـسیلگنا هک  لـیلد  نیا  هب  دنتـشاد ؛ اهیـسیلگنا  هب  تبـسن  یبـیجع  ترفن  ناریا  رد  مدرم  .تساـهنآ  وزج  مـه  ولماـش  نـیمه  هـلب ؛ ج :
، ناوج نارکفنشور  زا  يدایز  هدع  رد  .دندروآ  ار  ناخاضر 
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رگا دنتسناد  یمن  هچ ؟ ینعی  دنتسناد  یمن  یلو  دندیبوک ، ار  اهیسیلگنا  اهناملآ ، هک  نیا  زا  دندوب  لاحـشوخ  دوب و  ناملآ  هب  شیارگ 
.دوب هداعلا  قوف  مه  اهناملآ  تاغیلبت  .دندیمهف  یمن  ار  نیا  هچ ؛ ینعی  دوش  زوریپ  ناملآ 

؟ دوب يوق  مه  ناریا  رد  ناشتاغیلبت  س :

.دوب اهویدار  نیرتیوق  زا  تشاد ، همانرب  یسراف  نابز  هب  هک  نیلرب  ویدار  ناملآ ، ویدار  ج :

؟ دوب رت  يوق  مه   B.B.C زا س :

تاغیلبت .دـندرک  یم  غیلبت  مه  ناریا  رد  هک  دـندوب  ییاهتـسیشاف  هچب  ناـمه  زا  ویدار  نیا  ناگدـنیوگ  .دوبن  هسیاـقم  لـباق  ًالـصا  ج :
.دوب رثؤم  رایسب  هریغ  اهیسیلگنا و  زا  دب  رابخا  مالعا  ییایرآ ، داژن    ِ يرترب دننام  دنتشاد ، هک  ینیغورد 

؟ دندوب لاعف  ناریا  رد  مه  یناملآ  ياهسوساج  س :

هتبلا .دـندرک  تیلاعف  یـسیلگنادض  هیحور  تیوقت  ناتـسلگنا و  زا  يرادـفرط  هیحور  ندرب  نیب  زا  يارب  اهنآ  .دـندوب  لاعف  ًـالماک  ج :
دورب و نیب  زا  دیاب  تسا  سیلگنا  رکون  نوچ  هک  دنتفگ  یم  دندز و  یم  فرح  ناخاضر  هیلع  مه  ینعی  دنتشاد ، مه  هبناجود  تیلاعف 

قاتا رد  اضردمحم  هک  هتـشون  تسودرف  .دـندرک  ادـیپ  دوخ  يارب  ییاههاگیاپ  بیترت  نیا  هب  .ناخاضر  عفن  هب  ناتـسلگنا و  هیلع  مه 
مه ناملآ  ِدوخ  رد  اهیزان  .درک  یم  يراذـگ  هطقن  ار  ناملآ  ياهتفرـشیپ  مامت  مچرپ ، اـب  تشاد و  ار  اـقیرفا  يوروش و  هشقن  شدوخ 
نیا ینعی  هچ ؟ يارب  .تشاد  يرایـسب  ریثأت  نیا  دنتـشاذگ و  یلم  لانویـسان  ار  ناشبزح  مسا  دندمآ  لوا  .دـندز  ار  بیجع  هقح  نیمه 

هدروخ يرـسوت  هدش و  ریقحت  ياسرو  دادرارق  زا  دعب  لوا ، للملا  نیب  گنج  رد  هک  یناملآ  تلم  میتسه ؛ ناملآ  تلم  رادفرط  ام  هک 
تسا و خرس  مچرپ  مه  ناممچرپ  .میتسه  يرگراک  .میتسه  یلم  ام  ینعی  .میتسه  نارگراک  رادفرط  تسیلایسوس و  لانویسان  ام  .دوب 

.درک راتفر  هنالقاع  رایسب  رلتیه  .مینز  یم  ار  هتسکش -  بیلـص  یمیدق -    ِ یناملآ یمیدق  تمالع  کی  شکچ ، ساد و  ياج  هب  اهنت 
.مدوب اجنآ  نم  تسا ، تیعقاو  نیا  .دنداد  بیرف  ار  ناملآ  مدرم  زا  يدایز  هدع  اهفرح ، نیمه  اب 

؟ ریخ ای  تسا  تسرد  دوب ، رثؤم  مسیزان  رکفت  شرتسگ  رد  رترب -  درم  درمربا و  هچین -  هیرظن  دنیوگ  یم  هک  نیا  س :

ًالـصا .يرگید  بهذم  چیه  هب  هن  تناک و  هب  هن  دنتـشاد ، هدیقع  هچین  هب  هن  دـندوب ، ناملآ  سأر  رد  هک  اهنیا  نم  هدـیقع  هب  ریخ ؛ ج :
ار گرزب  ناراد  هیامرـس  پورک و  اب  يراکمه  اهیزان  یتقو  اما  .دنتـشاد  مه  يوق    ِ يرگراک حاـنج  .دـندوب  یبهذـم  دـض  ناـش  همه 

حانج نیا  دندرک ، عورش 
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عقاو رد  .تفر  نیب  زا  يزان  بزح    ِ يرگراک شخب  مامت  .دـندرک  عمق  علق و  ار  اهنیا  همه  مه  اهنآ  تساخرب ، تفلاـخم  هب  يرگراـک 
.دوب يزان  بزح  ِدوخ  يرگراک  شخب  مادعا  اهیدوهی ، یعمج  هتـسد  مادعا  زا  رتدب  .درک  مادعا  ار  اهنآ  مامت  درک و  ییاتدوک  رلتیه 

.دراد عوضوم  نیمه  رد  يا  همانشیامن  زین  تشرب »  » ًاقافتا

، ناـش یتسرپاـیند  هیحور  لـیلد  هب  اـهیدوهی  دـنیوگ  یم  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  ثحب  ود  يزاـن  بزح  اـهیدوهی و  دروـم  رد  س :
دـننک و یم  ییامن  مولظم  هک  یلکـش  نیا  هب  هن  اما  دوب ، ییاهراتـشک  هک ، نیا  مود  .دـندرک  یم  اهناملآ  ِراک  رد  يدایز    ِ ینکـشراک

نینچ روطچ  دوب ، دح  نآ  رد  یگنهرف  دشر  یسایس و  هفسلف  هک  یناملآ  رد  هک  نیا  رگید  هتکن  کی  .دنهد  یم  ینویلیم  شـش  رامآ 
؟ دریگ یم  تروص  رفن ، رازه  ًالثم  سایقم  رد  یتح  یکانتشحو ،   ِ يزوس مدآ 

ناتـسلگنا رد  اج ، همه  لثم  دندوب ؛ يدنمورین  هداعلا  قوف    ِ يداصتقا یلام و  يورین  ناملآ  رد  اهیدوهی  هک  مینادب  دیاب  ار  نیا  ًالوا  ج :
اهیدوهی ًالوصا  .تسا  اهیدوهی  هب  قلعتم  تشاد ، هبعـش  مه  اپورا  مامت  رد  هک  ناتـسلگنا  فورعم  کناب  هک  دیناد  یم  ًالثم  .دندوب  مه 

يدایز هدع  مه  هیسور  ِدوخ  رد  .دنتشاد  نیتشینا  لثم  يدارفا  .دندوب  يوق  مه  یملع  یگنهرف و  رظن  زا  .دنتـشادن  رگراک  اج  چیه  رد 
هک تسنیا  دنیب  یم  خیرات  رد  ناسنا  هک  یبیجع  هتکن  .دندوب  يا  هتسجرب  هورگ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .دندوب  يدوهی  نادنمـشناد  زا 

؛ تشاد دوجو  مه  يا  هلماعم  يدوهی  ناراد  هیامرـس  اهیزان و  نیب  اهدـعب  .دـننک  یم  کمک  مسیزان  هب  يدوهی  گرزب  ناراد  هیاـمرس 
.دندوب لیئارسا  نتفر  هب  دنمقالع  هک  اهیدوهی  زا  یصوصخم  ياهتیصخش  شورف  هلماعم 

؟ دندیرخ یم  نیمز  دنتشاد  هزات  هتفرگن و  لکش  یلیئارسا  زونه  هک  خیرات  نیا  رد  س :

هدـعو اـهناملآ  رگید  يوـس  زا  .دوـب  مه  یتـالماعم  نینچ  .دـنربب  لیئارـسا  هب  ار  مهم  ياهتیـصخش  دنتـساوخ  یم  تـقو  ناـمه  زا  ج :
.دنتسناد یم  یفیثک  داژن  ار  اهیدوهی  اه  یضعب  هک  نیا  دندوب و  هداد  ار  ناملآ  تلم  ندرک  تسدکی  يداژن و    ِ يزاسکاپ

؟ تشاد دوجو  اهنآ    ِ ینلع تاغیلبت  رد  ًاعقاو  هلأسم ، نیا  س :

مدوخ مشچ  هب  نم  .دـندرک  تراغ  هتـسکش و  ار  اهیدوهی  ياهناکد  دـنتخیر و  بش  کی  رد  اهنیا  .مدوب  اـجنآ  مدوخ  نم  ًاـقیمع ؛ ج :
.دوب عیسو  یلیخ  اهنآ ، يدوهیدض  تاغیلبت  هصالخ  .مدید 

؟ تفریذپ یم  ار  نآ  مه  هعماج  س :

یم دـندوب و  رگراک  هعماج  تیرثکا  .دنتـسین  رگراک  مادـک ، چـیه  اهنیا  دـید  یم  هعماج  هک  نیا  يارب  .تفریذـپ  یم  مه  هعماـج  ج :
دنرادلوپ و همه  .تسین  يدوهی  رگراک  رفن  کی  یتح  هک  دندید 
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ياهتـسیلایسوس ینعی  اهپچ  دـندرک  یم  تمواقم  هک  یناسک  اهنت  .دـنتفریذپ  یم  ار  نیا  مدرم  هماع  ًابیرقت  .تسا  بوخ  ناش  یگدـنز 
 ِ يروآ عمج  مسا  هب  اهدعب  .دنتـسه  فلاخم  يداژن  ضیعبت  نایرج  اب  ردقچ  اهنیا  هک  مدید  یم  اجنآ  نم  .دـندوب  اهتـسینومک  پچ و 
رد ستیوشآ  .ندـنازوس  نتـشک و  مسا  هب  هن  مه  نآ  دـندرک ؛ اهنآ  ندرک  عمج  هب  عورـش  ناملآ ،   ِ ییایرآ هعماج  لخاد  زا  اـهیدوهی 

نیا .يزوس  مدآ  ياه  هروک  دنتخورف و  یم  اهیجراخ  هب  دندرک و  یم  يراک  لُگ  نآ  رد  اهیدوهی  هک  یتمـسق  نیب  دوب  يراوید  لصا 
.ما هدید  مدوخ  نم  مه  ار  اه  هروک 

؟ دوب هریغ  يزپرجآ و  ياه  هروک  ای  دندوب  هدرک  تسرد  نیمه  يارب  طقف  ار  اه  هروک  س :

یم تخل  ماـمح  ناونع  هب  ار  اـهنیا  نآ ، رد  هک  ییاـهقاتا  .دوـب  مه  زاـگ  ياـه  قاـتا  .دوـب  هدـش  تسرد  نیمه  يارب  شا  همه  هن ، ج :
رفن رازه  يدنا  تصـش و  دصهن و  ستیوشآ  رد  .هریغ  اهتـسینومک و  دـش ؛ یم  تفای  اهیزوس  مدآ  نیا  رد  يداژن  ره  زا  هتبلا  دـندرک ،

.دنتخوس

.تسا رفن  نویلیم  کی  کیدزن  اه  هدش  هدنازوس  عومجم  ینعی  س :

عومجم اهـسور و  لثم  .دندوب  يدوهی  ریغ  رفن  رازه  یـسودصیس  ات  تسیبودصیـس  بیرق  دادعت ، نیا  زا  رفن  رازه  تصـشودصهن  ج :
.دنتفگ یم  تسپ  ياه  مدآ  اهنآ  هب  هک  ییاهتیلم 

؟ دوب اجنآ  رد  مه  یناریا  س :

نیا .دندوب  مه  يرگید  ياهنادنز  ستیوشآ ، زا  ریغ  هتبلا  .تسا  هدشن  حرطم  یعوضوم  نینچ  نونکات  .مسانـش  یمن  ار  یـسک  نم  ج :
ناریسا مامت  ًابیرقت  اهنیا  .دوب  ناتسهل  رد  وشرو    ِ یکیدزن رد  اهنآ  زا  یکی  .ناهج  رگید  طاقن  رد  مه  دندوب و  ناملآ  رد  مه  اهنادنز ،

.دندرک یم  تخل  دندوب  مامح  لکش  هب  هک  ییاهقاتا  رد  مه  رانک  ار  تسینومک    ِ يوروش

؟ دوب مه  ناملآ  شترا  تسد  اهنادنز  نیا  س :

نورد ًاـقافتا  .دوبن  ناـیرج  نیا  رد  ًالـصا  شترا  .دوب  بزح  ِدوخ  یتبرـض  يورین  ِسا.ِسا  .دوب  ِسا  .ِسا  وزج  هاگتـسد  نیا  ماـمت  ج :
اب مه  لمور  یتح  .دندشن  قفوم  اما  دـنداد ، بیترت  رلتیه  نتـشک  يارب  ییاتدوک  هک  يدـح  ات  تشاد ، دوجو  يدـج  نافلاخم  شترا ،

هفایق باتک  نیا  .تسا  بلاج  یلیخ  دیناوخب ، ار  ناوج » دراگ   » باتک .دـش  یـشکدوخ  هب  روبجم  هک  درک  یم  يراکمه  نارگاتدوک 
.دهد یم  ناشن  ار  ِسا.ِسا 

؟ دوبن تامادقا  نیا  هب  یضارتعا  ناملآ ،   ِ یگنهرف ای  یسایس و  یتاعوبطم ، عماجم  رد  ایآ  س :

هک دندوب  هدش  تیبرت  مه  اه  هچب  .دش  یمن  تفای  يزیچ  كانتشحو  دادبتسا  نامه  لیلد  هب  ج :
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گنج زا  دعب  هک  دوب  ینیهوت  تراقح و  لوصحم  دیدش و  یلیخ  متفگ  هک  ییارگ  یلم  عون  نامه  زا  تاغیلبت  .دنهد  ول  ار  ناشناردپ 
.دوب هدش  اهیناملآ  هب  یللملا  نیب 

؟ دنتفرگ رارق  اهیزان  هیلوا  فده  هک  دندوب  کیرش  ریقحت  نیا  رد  اهیدوهی  ایآ  س :

هب هن  مه  نآ  دـنتفرگ ، رارق  رظن  دروم  هورگ  نیا  لوا  دوش ، هرداـصم  دـندوب  دـنمتورث  مه  یلیخ  هک  اـهیدوهی  لاوما  هک  نیا  يارب  ج :
.ناملآ هعماج  زا  اهنیا    ِ يزاسادج ناونع  هب  هکلب  اهنیا ، ندرب  نیب  زا  ناونع 

؟ دوب يوق  سیلگنا  دننام  زین  ناملآ  رد  مسینویهص  تالیکشت  ایآ  س :

اضاقت ًامئاد  وا  .دوب  هتخود  مه  سابل  نم  يارب  ًاقافتا  دوب ، طایخ  هک  متخانـش  یم  يدوهی  کی  ناملآ  رد  نم  .مرادن  یعالطا  نم  ج :
رد ار  وا  نم  هک  دوب  يدوهی  گرزب  رامعم  کی  ًالثم  ای  .مورب  ناریا  هب  مریگب و  ازیو  نم  هک  دـینکب  يراک  دوش  یم  رگا  هک  درک  یم 

فورعم هچاـیرد  راـنک  يراـهان  هب  ارم  .مناوخ  یم  يراـمعم  نم  متفگ  دـیناوخ ؟ یم  هچ  اـجنیا  امـش  تفگ  وا  .مدـید  ناریا  تراـفس 
هب دوب و  هنوگنیا  اـهیدوهی  عضو  .مورب  مریگب و  ناریا  يارب  ییازیو  هک  منک  یم  شـشوک  تفگ  راـهان  نیب  رد  .درک  توـعد  ناـملآ 

.دندوب ناملآ  زا  رارف  رکف 

؟ دندوب هدش  هجوتم  یلصا  ناراد  هیامرس  يزوس ، مدآ  زا  شیپ  ینعی  س :

.دنتفر دندرک و  رارف  گرزب  ناراد  هیامرس  همه  ج :

؟ دندرک ترجاهم  اهیدوهی  زا  یشخب  تفگ  دوش  یم  سپ  س :

ياهـشیامزآ يارب  مه  ار  يا  هدع  دندنازوس و  مه  ار  يدایز  هدـع  .دـنتفر  دـندرک و  رارف  هریغ  نیتشینا و  لثم  يدارفا  دایز ؛ یلیخ  ج :
نیریپسآ هک  نشنوم    ِ يزاسوراد هناخراک  ار  تایانج  نیرتگرزب  زا  یکی  .دـنتفرگ  راک  هب  فلتخم  ياـه  مس  رثا  یـسررب  یکـشزپ و 
هناـخراک ود  .درک  ناـحتما  ناـیدوهی  يور  رب  ار  اـهوراد  راـثآ  تسا ، نزوکرول  ریاـب  رد  هک  هناـخراک  نیا  .دـش  بکترم  دزاـس  یم 
ییاهقاتا رد  ار  اهنیا  .دندرک  هدافتسا  اهیدوهی  زا  اهناسنا ، رد  اهنآ  ریثأت  مومـس و  اهوراد ، شیامزآ  يارب  ناملآ ، رد  مه  رگید  گرزب 

اهر بحاصالب  هک  مدـید  ار  اه  هچب  ياهـشفک  دوخ  مشچ  هب  نم  .دوب  یکاندرد  ياـه  هنحـص  .دـندرک  یم  شیاـمزآ  هدرک و  تخل 
یم اه  هروک  نآ  رد  ار  اهمدآ  دندرب ، یم  يزوس  مدآ  ياه  هروک  هب  ار  اهدسج  درک ، یم  هفخ  ار  اهنیا  زاگ  هک  نیا  زا  دعب  .دوب  هدش 

: تشاد عون  نیا  زا  هاگتـشادزاب  شـش  ناملآ  .دـندرب  یم  راـک  هب  هریغ  یبط و  ییایمیـش ، داوم  هیقب  رد  ار  ناـشرتسکاخ  دـندنازوس و 
.دندوب ناملآ  ياهرهش  رد  مه  هاگتشادزاب  ود  ناتسهل و  رد  یکی  شیرتا ، رد  یکی  یقرش ، ناملآ  رد  اهنآ  زا  یکی 
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؟ دندوب اهنیا  وزج  مه  هریغ  اهیوسنارف و  اهیسیلگنا ، لثم  اهییاپورا  زا  س :

ریزو تسخن  نتپ  ناشنیرتفورعم  هک  دـندوب  مه  يوسنارف  نینئاخ  اهنیا  نیب  رد  .دـندوب  اهنآ  نیب  رد  اـهیوسنارف  اـهییاپورا و  زا  هلب ؛ ج :
تـضهن هسنارف  رد  .دـندرک  یم  ینادـنز  ار  ناشاه  یبالقنا  اـهیوسنارف  یلو  .تخانـش  تیمـسر  هب  ار  ناـملآ  مسیـشاف  هک  دوب  هسنارف 

.دننک فشک  دنتسناوتن  مه  رخآ  ات  هک  دوب  يدنمورین  هداعلا  قوف  تمواقم 

؟ دنتشاد تیبوبحم  نانبل  قارع و  ناریا ، لثم  یقرش  ياهروشک  رد  اهنیا  ارچ  همه  نیا  اب  س :

قوف مدرم  اب  مه  ناشراتفر  دندوب و  قلطم  ياورنامرف  مکاح و  اهیـسیلگنا  قارع  رد  .دوب  یـسیلگنا  دـض  هزرابم  هک  تلع  نامه  هب  ج :
.تسا نغدـق  اهییاکیرما  پولک  هب  اهگـس  اهیناریا و  دورو  هک  دـندوب  هتـشون  نامدوخ ،   ِ نادابآ نیمه  رد  ًالثم  .دوب  زیمآریقحت  هداعلا 
.تسا عونمم  اهگـس  اهینیچ و  دورو  هتـشون  هک  تساهیـسیلگنا  پولک  رد  ییولبات  مه  زونه  نکپ  رد  .دوب  نیچ  رد  هک  يزیچ  ناـمه 

شدییأت دنتسه و  وا  قفاوم  دگنجب ، اهنیا  اب  هک  سکره  .دنک  یم  داجیا  هنیک  ردقچ  دیناد  یم  مدید ؛ ار  ولبات  نیا  نکپ  رد  مدوخ  نم 
شترا تیقفوم  مدـع  لـیلد  هب  تیاـهن  رد  لاـحره  هب  .تسا  یعیبط  ًـالماک  هک  تشاد  دوجو  یـسح  نینچ  مه  اـهناوج  رد  .دـننک  یم 

.دنداد موتامیتلوا  ناخاضر  هب  ناتسلگنا ، يوروش و  يوس  زا  هک  دیسر  اجنآ  هب  راک  ناملآ ،

؟ دنتسرفب زابرس  ناریا ، تموکح  زا  تیامح  يارب  هک  تشادن  ناکما  ناملآ  يارب  ایآ  س :

.دوب هدش  ِهل  تشاد و  يوروش  رد  یتخس  گنج  تسناوت ؛ یمن  ج :

؟ دنکب يوروش  ناتسلگنا و  ربارب  رد  تسناوت  یم  يراک  درک ، یم  هدایپ  ناریا  رد  ار  شیاهزابرس  رگا  دینک  یم  رکف  س :

.دوب مه  اکیرما  هتبلا  .تشاد  ناریا  رد  ورین  یفاک  هزادنا  هب  ناتسلگنا  نوچ  دنکب ، تسناوت  یمن  يراک  ج :

.سیلگنا سور و  اکیرما ، س :

ناخاضر .دهدب  لیوحت  دـنک و  فیقوت  ار  یناملآ  ناسوساج  هک  دـنداد  موتامیتلوا  ناخاضر  هب  دـندوب ، ناریا  رد  هک  ییورین  هس  ج :
مه اهییاکیرما  .دندش  دراو  بونج  زا  مه  ناتسلگنا  شترا  ناسارخ و  زا  يوروش  شترا  .دندش  دراو  هزور  کی  مه  اهنآ  تفریذپن و 

.دریگ یم  ار  ناخاضر  همانافعتسا  ددنب و  یم  يدادرارق  یغورف  مه  دعب  يدادرارق ، هنوگچیه  نودب  هتبلا  .دندش  هدایپ  نارهت  طسو 
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.دننک یم  یفرعم  ار  دهعیلو  دنریگ و  یم  ناخاضر  زا  ار  همانافعتسا  س :

.دنک أیحا  ار  هیراجاق  هرابود  هک  دوب  لیام  ناتسلگنا  ادتبا  رد  هتبلا  ج :

.دنتشاد دزمان  هس  ود  .دوب  مه  ءایضدیس  تبحص  .دوب  نآ  تبحص  س :

.دوشب هاش  اضردمحم ، نیمه  هک  دنتشاد  رارصا  اهیوروش  ًارهاظ  دنیوگ  یم  ج :

.میهد همادا  ار  ثحب  دیقفاوم  رگا  میتشاد ؛ ثحب  ناخاضر  هطورشم و  هرود  رد  يرنوسامارف  هرابرد  لبق ، هسلج  رد  س :

زا ریغ  هتبلا  مینک ، هاگن  تیطورشم  بالقنا  یلـصا  نانکیزاب  هب  رگا  .دوب  تیطورـشم  هرود  رد  ناریا ، رد  يرنوسامارف  دورو  لیاوا  ج :
يرنوسامارف و هب  اهدعب  هک  یناسک  یتح  .تشادن  یشقن  نآ  رد  يرنوسامارف  تشادن ، تیطورشم  رد  يا  هدمع  شقن  هک  ناخ  مکلم 

یم هدع  نیا  زا  دنتشاد ؛ ناتـسلگنا  هب  یمیقتـسم  یگتـسباو  هن  دندوب و  نوسامارف  هن  تیطورـشم  نارود  رد  دندش ، هتـسباو  ناتـسلگنا 
مه نآ  ات 1911 . زا 1905  لاس   6 دورب ؟ نیب  زا  ات  دیـشک  یم  لوط  ردـقچ  رگم  تیطورـشم  بالقنا  .درک  هراـشا  هداز  یقت  هب  ناوت 

ناگدننادرگ زا  مادک  چیه  .درادن  ناریا  تیطورشم  رد  یشقن  زونه  يرنوسامارف  هرود  نیا  رد  .دوب  یلخاد  شکمـشک  دهاش  هشیمه 
ناجیابرذآ نویبالقنا  لاثما  هدع  کی  تیطورشم  لاجر  .دشاب  ناتسلگنا  هب  یگتسباو  يرنوسامارف و  تسرهف  رد  ناشمـسا  هک  تسین 

زا مه  ییاهکمک  ای  دندوب و  ناخرقاب و ...  ناخراتـس و  نویبالقنا ، .داد  نوسامارف  مان  ناوت  یمن  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  هب  .دـندوب  و ... 
باسح هب  نآ  ناگدـننادرگ  دـندوب و  نایرج  نیا  سأر  رد  یناهبهب  ییابطابط و  لثم  ییاملع  مه  نارهت  رد  .دیـسر  یم  زاـقفق  فرط 

ای .دیایب  یناسک  نینچ  غارـس  درک  یمن  تأرج  يرنوسامارف  هدوب ؛ يرنوسامارف  وزج  ناشمـسا  اهنیا  هک  تفگ  دوش  یمن  .دـندمآ  یم 
، دنتـشاد تکرـش  سیلگنا  ترافـس  نصحت  رد  هک  ییاهنآ  زا  مادک  چیه  .دندوبن  رنوسامارف  ناشمادـک  چـیه  نارهت ، ياهیرازاب  ًالثم 

هرود رد  ینعی  .دوش  یم  عورـش  يرنوسامارف  هک  تسا  ناخاضر  هرود  رد  طقف  .دندوب  يداع  ام  ياهیرازاب  ًالـصا  .دـندوبن  نوسامارف 
ناتسلگنا .دوش  یم  عورش  مه  يرنوسامارف  دوش ، یم  مکاح  ناتسلگنا  هک  یتقو  .دوش  یم  قلطم  مکاح  ناتسلگنا  هک  تسا  ناخاضر 

، تسه ناریا    ِ يرنوسامارف خیرات  رد  هک  روطنامه  .ددنبب  ینتـسسگان  دنب  کی  ناخاضر  رب  رود و  ناگدـننادرگ  همه  هب  دـهاوخ  یم 
يرنوسامارف دعب  هب  نآ  زا  .دنوش  یم  ناریا  تسایس  يرنوسامارف و  تالیکـشت  دراو  هک  دنتـسه  تیطورـشم  نارود  زا  دعب  ِدارفا  مامت 

رد ناشمـسا  هک  شاترومیت  ای  رواد  رگا ، یتح  هک  دوب  مهم  ردـقنیا  نآ  شقن  .دوش  یم  لیدـبت  ناریا  رد  یـسایس  مهم  لماع  کی  هب 
ًالثم یلو  دنور ؛ یم  نیب  زا  تسین ، يرنوسامارف 
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يرنوسامارف .دننک  یم  بذج  ار  یماما و ...  فیرش  لثم  اهناوج  دیدج  لسن  دننام و  یم  رخآ  ات  اهنیا  .دننام  یم  یغورف  هداز و  یقت 
اپورا   ِ يرنوسامارف هک  ارچ  دنوش ، یم  وضع  يرنوسامارف  رد  هابتشا  هب  مه  یناسک  نارود ، نیا  رد  هتبلا  .تفرگ  یم  ورین  لسن  هب  لسن 

 ِ يرنوسامارف لیلد  نیمه  هب  .تسین  دایز  اهنآ  دادـعت  اـما  .دوب  هدـش  یفرعم  مدرم  هب  کـمک  یتسود و  لـماع  تبثم ، لـماع  ناونع  هب 
هب يرنوسامارف  ندز  ریجنز  ندیـشک و  دنب  هب  ندرک ، هضبق  تسایـس ، رد  ناتـسلگنا  لماک  تیمکاح  ینعی  یناخاضر ، هرود  رد  ناریا 

.طسوتم حوطس  ات  هتفرگ  هاشداپ  زا  هعماج ؛ فلتخم  ياهرشق  ناگدننادرگ 

يولهپ تموکح  یسررب  لیلحت و  رـصاعم و  خیرات  هب  هجوت  هک  ریخا  لاس  رد 15 10  صوصخب  ناخاضر ، تیـصخش  دروم  رد  س :
؛ دشاب تاروتسد  يرجم  هک  دناسر  تردق  هب  ار  يروتاتکید  ناتسلگنا  هک  دندقتعم  يرایسب  ًالثم  .دوش  یم  هتفگ  یبلاطم  تسا  رایسب 

یـسایس روعـش  هن  دـشاب ، ناشراک    ِ يرجم هک  دـندروآ  ار  یـشترا  کی  .روتاتکید  کی  ناونع  هب  اهیـسیلگنا ، صاخ  حالطـصا  هب  هن 
یم .درک  یم  لمع  كروتاتآ ، لثم  دـندرک ، یم  هتکید  هچره  لیلد  نیمه  هب  .دوب  یـسایس  لـجر  کـی  هن  یـسایس و  مهف  هن  تشاد ،

رـصنع کی  .دـنناد  یم  یلم  رـصنع  کی  ناونع  هب  ار  ناخاضر  مه  يا  هتـسد  .دـندروآ  راکِرـس  مه  اـب  ار  ود  نیا  اهیـسیلگنا  دـنیوگ 
هک دـندقتعم  زین  رگید  يا  هدـع  .دوش  یم  هدـید  مه  یتـسرپ  نطو  وا  رد  یلو  هتـشاد  مه  یفنم  دراوـم  هدوـب ، روتاـتکید  هک  یـشترا 

.دسرب تردق  هب  دعب  دریگب و  یسیلگنادض  یتح  یلم و  هرهچ  ناخاضر  ادتبا  ات  دش  ثعاب  يرنوسامارف  تالیکشت 

لماع تروشم  اب  یهتنم  تسا ؛ هدرک  باختنا  يو  دـیوگ ، یم  زین  دـیاس  نوریآ  ِدوخ  هک  روطنامه  ار  ناخاضر  منک  یم  رکف  نم  ج :
ناتـسلگنا .دنکب  دیاب  راک  هچ  هک  تسناد  یم  دوب و  يروعـشاب  رادمتـسایس  راگن و  همانزور  کی  ءایـضدیس  .ءایـضدیس  ناش  یلـصا 

ار تردـق  دـشاب و  هتـشاد  نانیمطا  هدـش ، تیبثت  هک  يوروش  داحتا  لـباقم  رد  ناـخاضر  هب  دـناوت  یم  ردـقچ  هک  دوب  هدرک  باـسح 
شقن دـیاب  وت  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  ناخاضر  اب  ًالبق  یتسیاب  بیترت  نیدـب  .دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  یلیخ  یتسیاب  .دـهدب  وا  لـیوحت 

هک تسا  عوضوم  نیا  قیقد  هدـنهد  ناـشن  میدرک ، تبحـص  نیا  زا  شیپ  نآ  هراـبرد  هک  تفن  دادرارق  هلأـسم  .ینک  يزاـب  ار  يرجم 
تفن هدنورپ  لک  ندنازوس  دندوب و  یلم  ًاعقاو  هک  شاترومیت  رواد و  لاثما  ندرب  نیب  زا  .تسا  هدرک  ارجا  ار  نمدک  روتسد  ناخاضر 

.تسین یکچوک  راک  شتآ ، رد 

.دوب شتیرومأم  دوبن ، يروتاتکید  نیا  یلو  س :
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.دهدب یتازایتما  هک  نآ  نودب  دوب ، هتفرگ  یبلاج  رایـسب  تازایتما  شتارکاذـم  رد  شاترومیت  .درب  نیب  زا  هناهاگآ  ًالماک  ار  اهنیا  ج :
دنازوس ار  هدنورپ  دندوب ، هتفرگ  ناتـسلگنا  زا  یتازایتما  هچ  دندرک و  راک  هچ  یلم  رـصانع  هک  دنادن  یـسک  خـیرات  رد  هک  نیا  يارب 

هار طخ  ندیـشک  هشقن  مه  دـعب  .دنتـشک  مس    ِ يرابجا ندروخ  اب  مه  ار  یمود  نادـنز و  رد  ار  یلوا  .تشک  زین  ار  اـهنآ  لاـثما  هکلب 
دادرارق دقع  زا  شیپ  هک  تسنیا  زا  ریغ  دوش ؟ هدیـشک  دیاب  نهآ  طخ  نیا  هک  تفگ  ناخاضر  هب  یـسک  هچ  .دـش  حرطم  ناریا  نهآ 

؟ دورب اجک  زا  دـیاب  ناریا  نهآ  هار  هک  تفگ  ناخاضر  هب  یـصصختم  ینف و  سدـنهم  مادـک  دوب ؟ هدـش  عورـش  نآ  راک  ناتـسلگنا ،
نم هک  يا  هتکن  اهنت  دـنک ؟ یم  نیمأت  ار  تفن  تکرـش  عفانم  اهنت  دراد و  تفن  هک  ییاهاج  ای  تسا  رت  مهم  ناهفـصا  نارهت -  ریـسم 

هدرب کی  ترفن  لثم  یترفن  وا  رد  دنتـشاد ، وا  هب  تبـسن  اهراب  اهیـسیلگنا  هک  ییاهریقحت  هک  تسا  نیا  میوگ ، یم  ناخاضر  هراـبرد 
شیب ییاهتیقفوم  .دنک  ادیپ  يرتگرزب  ياهتیقفوم  هک  دیما  نادب  تفر ، اهناملآ  تمس  هب  لیلد  نیمه  هب  .درک  داجیا  شبابرا  هب  تبسن 

ایرآ و داژن  اب  ییوسمه  دادرارق و  نالف  وغل  ًالثم  زاـقفق و  هقطنم  نتفرگ  دـیما  هب  ناـخاضر  .دـندوب  هداد  وا  هب  اهیـسیلگنا  هک  هچنآ  زا 
ار يولهپ  مسا  ات  دـندوب  یناسک  هچ  شویراد  يولهپ و  ًالثم  هک  دـیمهف  یم  هچ  ًالـصا  ناخاضر  هنرگو  تفر  اـهناملآ  تمـس  هب  هریغ 
هب وجـشناد  نداتـسرف  ًالثم  .دـندز  یم  یتسرد  ياهفرح  شنیرواشم  تاقوا  یهاگ  دـمآ ، راکِرـس  رب  وا  یتقو  .دـنیزگرب  شدوخ  يارب 

، ناخاضر ياهییور  هبور  نیمه  دندرک ؟ یناسک  هچ  ار  اهنیا  .تسا  یتبثم  راک  نارهت ، هاگشناد  سیسأت  .دوب  یتبثم  رایـسب  راک  اپورا ،
.درک هنیـسکاو  يوروش  لباقم  رد  ار  هعماج  نیا  دوش  یمن  یعامتجا ، تفرـشیپ  رادقم  کی  نودب  هک  دـنیوگ  یم  اهیـسیلگنا  هک  ارچ 
کی هک  مینیب  یم  .دوب  گنهرف  هلأسم  رد  طـقف  مه  ناریا  رد  یعاـمتجا  تفرـشیپ  .تخاـس  يروش  لـباقم  رد  يوس  نآ  زا  دوش  یمن 
لباقم رد  دـنناوت  یمن  تفرـشیپ  نودـب  هک  دـندید  یم  اهیـسیلگنا  .دـنوش  یم  ثعاب  یغورف  لاثما  مه ، ار  یگنهرف  تفرـشیپ  هلـسلس 

دیا هدناوخ  هتشون ، ناتسکیجات  هرابرد  ورهن  هک  ار  يدراوم  مناد  یمن  .دنتسیاب  تسا ، لوحت  لاح  رد  سرا  يوس  نآ  رد  هک  يوروش 
یم ار  اهنیا  اهیـسیلگنا  .تسا  هدرک  تفرـشیپ  ردـقچ  یگنهرف  ظاـحل  زا  لاـس ، هد  لوط  رد  ناتـسکیجات  هک  دراد  هراـشا  ورهن  هن ؟ اـی 

ار يوروش  يولج  دـنناوت  یمن  یگنهرف  طـسب  يرادـقم  نودـب  هک  دـندید  یم  .دوـب  تروـص  نیمه  هب  عـضو  مه  هیکرت  رد  .دـندید 
ناردنزام رد  هاش  ِدوخ  كالما  رد  هک  دوب  هناخراک  دـنچ  دـش  هک  يراک  نیرتمهم  .دـندرکن  يراک  یتعنـص  ظاحل  زا  هتبلا  .دـنریگب 

یتعنص ظاحل  زا  هاش ، كالما  زا  جراخ  .ینک  کشخ  ياچ  هناخراک  سولاچ و  یفاب  مشیربا  رهش ، مئاق  یگدنـسیر  لثم  دش ؛ هتخاس 
هچ
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.دندوب هتخادـنا  هار  راجت  هدوب و  یـصوصخ  تاجناخراک  مه  نآ  تسا ، ناهفـصا  رد  یفاب  هچراپ  عیانـص  طقف  تسا ؟ هدـش  یمادـقا 
.مینیب یمن  يزیچ  تعنص  زا  ناخاضر  هرود  رد  رگید 

.تشاد مه  يزاس  هداج  ات  دنچ  س :

بیترت نیدـب  .دوب  هدـننک  نییعت  تفن  تکرـش  .تسا  تفن  زا  هدافتـسا  تاجایتحا  وزج  هک  مینیب  یم  مینک ، هاگن  هک  ار  اهنیا  همه  ج :
یم ار  شتعاـطا  همه  هک  هدـش  یگرزب  مدآ  درک  یم  لاـیخ  .دـید  یم  هدـشریقحت  ناتـسلگنا  يوس  زا  ار  شدوخ  وا  هک  مدـقتعم  نم 

زا ًاعقاو  ناـخاضر  .دوب  غورد  اـهنیا  همه  هک  دـید  یم  شرخآ  .تسا  تکوش  يوق  تردـق و  ردـق  ترـضحیلعا  درک  یم  رکف  .دـننک 
کی هک  یساسحا  نامه  تسرد  ینعی  اهیسیلگنا ، زا  نتـشگرب  طیارـش ، نیا  رد  .دوبن  مه  طسوتم  یتح  هدوب ، ینییاپ  مدآ  مهف ، ظاحل 

هب تبـسن  ترفن  داـجیا  ینعی  نیا  .دوب  تیعبت  هب  روبجم  یلو  هدوـبن ، یـضار  تقو  چـیه  هک  یـساسحا  .دراد  راد  هدرب  هب  تبـسن  هدرب 
تعاطا یلو  دنتـشاد ؛ یبیجع  ترفن  ناشنابحاص  هب  تبـسن  اه  خرـس  هک  مینیب  یم  مه  هیـسور  خـیرات  رد  ار  عضو  نیمه  نیع  .بابرا 

 ِ یلـصا لیلد  نیا  .دـنتفرگ  یم  ماقتنا  داد  یم  تسد  یتصرف  رگا  یلو  .دـننکب  دنتـسناوت  یمن  يرگید  راک  چـیه  دـندرک و  یم  قلطم 
وا هک  تسنیا  .تسا  تردـقربا  ناملآ  هک  درک  یم  روصت  وا  .دوب  رتشیب    ِ یگرزب هب  دـیما  مه  رگید  لیلد  .تساـهناملآ  هب  وا  شیارگ 

تـسا یلیاسو  اهنیا  تسین ، ندعم  نیمز و  كاخ و  طقف  هک  نطو  .ینویلیم  ياهدوت  ینعی  نطو  مدرم ، ینعی  نطو  .دوبن  تسرپ  نطو 
مدرم اب  شدوخ  كالما  رد  دـینیبب  تشاد ؟ يا  هقالع  نینچ  ًالـصا  ناخاضر  .مدرم  هب  هقالع  ینعی  نطو  .نطو  حطـس  ندربـالاب  يارب 
راتفر هرابرد  هک  ییاهناتساد  .تسین  روصت  لباق  ًالصا  هک  یتایانج  .داد  یم  ماجنا  ناناقهد  هب  تبـسن  یتیانج  هچ  دینیبب  .درک  یم  هچ 

.تسین روصت  لباق  ًاعقاو  دننک ، یم  لقن  شیاهنیمز  ياهناقهد  اب 

.تشاد هِد  زا 2500  شیب  س :

مه ار  هیقب  ّالاو  درکن  افو  شرمع  .دوب  هتفرگ  ار  نآ    ِ یحاون نیرتهب  ناریا و  برغ  مامت  .دوب  هدـنامن  ناریا  رد  يزیچ  رگید  ًالـصا  ج :
.تفرگ یم 

نآ هب  ار  تموکح  هک  دنتـشاد  تیلاعف  ناـیرج  ود  ناریا  رد  مه  ییارگ  ناتـساب  اـی  یـسانش  ناتـساب  ناـیرج  هراـبرد  دـنیوگ  یم  س :
ناریا ای  سانش  قرش  ناونع  تحت  رامعتسا ، نیرومأم  زا  يا  هدع  یکی  دنتـشاد : یبرغ  ای  یـسیلگنا  أشنم  ود  ره  دنداد و  قوس  تمس ،

، اهنوسام مه  یکی  .تسا  نیمه  دننک  یم  هاگن  دیدرت  هدید  اب  یسانش  قرش  هب  تبسن  ام  تکلمم  رد  هک  مه  نیا  تلع  .دندوب  سانش 
نوچ يدارفا  لوا  هورگ  زا  .دندرک  یم  تیلاعف  ناخاضر  نامز  رد  ًامومع  هک 
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.درب مان  ناوت  یم  ار  مدقم  دمحم  دووادروپ و  اینریپ ، نوچ  يدارفا  مود  هورگ  زا  نوارب و  دراودا  سکیاس و  یسرپرس 

مه یمالـسا  تسا  نکمم  هک  ناریا ، هب  نادنمقالع  یـسانش و  ناریا  ملاس  ًاعقاو  نایرج  یکی  تشاد : دوجو  نایرج  ود  نم  رظن  هب  ج :
.تسا هدوب  نوسام  دووادروپ  هک  مدینش  نم  .دشاب  هدوبن 

.دوب نیقرشتسم  ریثأت  تحت  یلو  هدوبن ، نوسام  س :

دروم رد  دنا  هتسناوت  ار  بلاطم  نیرتهب  دندوبن و  نوسام  ناشمادک  چیه  يوروش  نیقرشتسم  .تسا  يرنوسامارف  زا  ریغ  یقرشتسم  ج :
هن دندوب ، نوسام  هن  اهنیا  .تسا  یبلاج  باتک  دنا ، هتـشون  ناتـساب » ناریا   » ناونع تحت  هک  ناریا  لصفم  خیرات  نیمه  .دـنبایب  خـیرات 
هک دینک  ضرف  ًالثم  .مینادب  یکی  نوتبمل  سیم  نوچ  يدارفا  ياه  یسوساج  اب  ار  یسانش  قرـش  دیابن  ام  .رگلاغـشا  هن  رگرامعتـسا و 

ینعی نیا  .دندرک  یم  تیلاعف  ینف  هدکـشناد  رد  ناگرزاب  سدنهم  موحرم  لثم  یناسک  یـسراف  هب  یگنرف  یبرع و    ِ یماسا لیدبت  رد 
.تسا شیارگ  کی  نیا  ناتـساب ؛ ناریا  ندرک  هدـنز  ینعی  .یـسانش  ناتـساب  ظاحل  زا  مه  نابز و  ظاحل  زا  مه  یناریا ، شیارگ  کـی 

تیناریا هلأسم  يارب  هک  دوب  نیا  اهنآ ، شالت  .دندرک  یم  ناریا  رد  اهنوسامارف  هلیـسو  هب  اهیـسیلگنا  هک  دوب  یـششوک  رگید  شیارگ 
ًاملـسم دنک ؟ ذوفن  مدرم  ياه  هدوت  عیـسو  رـشق  رد  تسناوت  يدح  هچ  ات  راک  نیا  ًاعقاو  اما  دننک  شا  هدنز  هدرک و  داجیا  یتیـصخش 
ینابرهش هیمظن ، ًالثم  .دوب  یسراف  تاغل  تفرگ ؛ اج  مه  بوخ  درک و  ذوفن  هک  يزیچ  اهنت  نم ، هدیقع  هب  .دوب  مک  رایسب  ذوفن  رادقم 

هک مینیب  یم  ام  .دـندوب  دـنمقالع  ناشنابز  هب  مدرم  ِدوخ  هک  ارچ  تفر ، ناشدای  یبرع  تاملک  نآ  همه  يرتسگداد و  هیلدـع ، دـش و 
دوجو ناریا  مدرم  رد  ًاقیمع  یـسراف  نابز  هب  هقالع  ینعی  .تسه  ناریا  ياه  هناخروز  مامت  اه و  هناـخ  هوهق  همه  رد  یـسودرف  راعـشا 

هب هقالع  .دنتشاد  ناریا  گرزب  ناگدنسیون  همه  ظفاح و  يدعس و  مه  نآ  زا  دعب  دش و  عورش  یسودرف  زا  هک  یتمواقم  نامه  .دراد 
ام .دنتـشاد  يا  هقالع  نینچ  مه  يداع  مدرم  هکلب  نارادداوس ، نادنمـشناد و  طقف  هن  .تسا  یمدرم  یلم و  قیمع  هقـالع  کـی  ناـبز ،
هک يروشک  يارب  یلم  ًاعقاو  نایرج  کی  .دوب  ناخاضر  هرود  رد  اـهنایرج  نیا  يود  ره  .مینک  هابتـشا  مه  اـب  ار  ناـیرجود  نیا  دـیابن 
هب یتسرپ  نطو  ره  رد  هک  تسا  یساسحا  نیا  .دوب  هداد  تسکـش  ار  نانوی  مور و  هک  يروشک  .تشاد  یمیظع  شقن  ایند  رد  يزور 

ظفاح يدعـس و  نابایخ  مسا  دندمآ و  یناسک  بالقنا ، زا  دعب  مه  اج  نیمه  .درب  نیب  زا  ار  نآ  دوش  یمن  دراد ، دوجو  یمومع  ینعم 
هک دیوگب  دیایب  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ریزو  هک  تسا  تشز  ردقچ  .دـندنادرگزاب  هرابود  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـندرک  فذـح  ار 

يدعس نالا  رگا 
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نیا .متفریذپ  یمن  دوب  هاش  رادفرط  نوچ  ار  یسودرف  یلو  مدرک ، یم  لوبق  داتسا  ناونع  هب  ار  لوا  رفنود  دندوب ، یسودرف  ظفاح و  و 
یقت نایرج  کی  .دنا  هدوب  رگیدمه  اب  نایرج  ود  نیا  ناخاضر  هرود  رد  .دنک  یم  داجیا  لمعلا  سکع  رگید  فرط  زا  اهیور ، هدایز 

نودـب هک  هدوب  یلم  نایرج  مه ، نایرج  کی  .دـندوب  ناتـساب  ناریا  ندرک  هدـنز  رکف  رد  هک  دـندوب  اه  یتشد  اه و  یغورف  اـه ، هداز 
.دراد يرایسب  شزرا  دیدرت 

هجوت اب  .دـندمآ  راک  يور  یماظن  ود  روشک ، ود  ره  سأر  رد  .دوب  عونمه  ناسمه و  هیکرت  ناریا و  تکرح  یتوافت ، كدـنا  اـب  س :
هناـیمرواخ ماـن  هب  يزیچ  زور  نآ  رد  هک  ارچ  زورما  هناـیمرواخ  ياـهروشک  رد  صوـصخب  نارود ، نآ  رد  اـیناتیرب  لاـعف  روـضح  هب 

.دنتفرگ یم  ماهلا  مه  زا  هک  صوصخب  تسناد ؟ ناسمه  ار  ود  نیا  ناوت  یم  ایآ  هباشم ، تامادقا  میتشادن و 

نیب هک  مناد  یم  ار  نیا  اهنت  .مرادن  يدایز  تاعالطا  دندرک ، يراکمه  وا  اب  هک  ینارـسفا  نینچمه  كرتاتآ ، هیکرت و  هرابرد  نم  ج :
دـشرا رـسفا  کی  كروتاـتآ  .دوب  رت  مهفن  یلیخ  ناـخاضر  .تسا  رایـسب  تواـفت  ناـخاضر  اـشاپ و  لاـمک  یفطـصم  اـی  كروتاـتآ 
.دشابن دلب  مه  ءاضما  دـشاب و  داوس  یب  قازق  رـسفا  کی  هک  دوبن  ناخاضر  لثم  تشاد ، مه  یتالیـصحت  هک  دوب  ینامثع  يروطارپما 

عفانم هیکرت  رد  اهیـسیلگنا  نوچ  دوب ، اهیـسیلگنا  ریثأت  تحت  رادـقم  هچ  ناوج ، هیکرت  هک  نیا  .دـنراد  تواـفت  مه  اـب  یلک  هب  ود  نیا 
نئمطم مه ، تلع  نیمه  هب  دنتـسناد و  یم  تمواقم  نودـب    ِ يرجم کی  ناونع  هب  ار  ناخاضر  اهنآ  .تسا  ثحب  ياج  دنتـشاد ، تفن 
.میشاب هتشاد  جایتحا  وت  هب  هرابود  هک  يزور  ات  روخب  کنخ  بآ  ًالعف  ورب  دنتفگ  .دندرب  هتشادرب و  ار  ءایـضدیس  دوخ -  لماع  نیرت 

.دید روشک  نیا  رد  ار  يرنوسامارف  نایرج  دـیاب  .دـید  ار  ناوج  نارـسفا  هورگ  هیکرت و  خـیرات  یتسیاب  .دوبن  یلکـش  نینچ  هیکرت  رد 
هورگ کی  راک  باتک  نیا  .دـناد  یم  نوساـم  ار  اـیند  ماـمت  دوهی ،» يرنوساـمارف   » باـتک .تسا  هناـقمحا  ًاـعقاو  هک  هدـمآرد  یباـتک 
یلیخ .دنتـسه  يرنوسامارف  وزج  مه  ایناپـسا  هیلع  گنج  رد  نیتال  ياهروشک  يدازآ  ياهنامرهق  ًالثم  باتک  نیا  رد  .تسا  یـشهوژپ 
باتک نیا  ردـقنیا  .دراد  يرنوساـمارف  تمـالع  تسینومک  نوساـمارف  رعاـش  نیکـشوپ  هناـخ  هک  هتـشون  ییاـج  رد  هک  تسا  بلاـج 

.دشابن نوسامارف  هک  تسین  ایند  رد  يرادمتسایس  چیه  سک و  چیه  باتک ، نیا  قبط  .تسا  هناقمحا 

.تسا هدرک  هاگن  یطارفا  دید  اب  ینعی  س :

لکش نیا  هب  ار  اهنایرج  ام  .دنا  هدرک  هیهت  ار  نیا  هیکرت  ياهناملسم  ًارهاظ  قلطم ؛   ِ یطارفا ج :
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عـضو یناـمثع  نارود  رد  .مینک  يزاـس  هیبـش  ناریا  لـثم  ار  هیکرت  دـیابن  .درک  هعلاـطم  قیقد  دـیاب  ار  هیکرت  ناـیرج  .مینک  یم  هاـگن 
؛ تسا رتدب  زین  ناریا  هاش  نیدلارفظم  نارود  زا  یتح  نارکفنشور ، يارب  ینامثع  نارود  .دوب  كاندرد  هداعلا  قوف  كرت  نارکفنشور 

.منک یم  ثحب  طایتحا  اب  ار  هیکرت  ناریا و  ندرک  یکی  نم  لیلد  نیمه  هب 

اکیرما سیلگنا و  عفانم  ياوعد  نیلوا  هک  دنیوگ  یم  اه  یضعب  دوب ؟ ناریا  هب  اهییاکیرما  دورو  عنام  یـسیلگنا ، هلودلا  قوثو  ایآ  س :
تیعضو يرادا و  تیعضو    ِ یهدناماس ناونع  تحت  دندرک  یم  شالت  اهییاکیرما  نارود  نآ  رد  .دش  عورش  هلودلا  قوثو  نارود  رد 

اکیرما لثم  يدیدج  تردق  ندرکدودحم  هلودلا  قوثو  دادرارق  ایآ  .دندرک  یم  تعنامم  اهیـسیلگنا  دـننک و  تیلاعف  ناریا    ِ یگنهرف
؟ دوب هدمآ  نادیم  هب  هزات  هک  دوبن 

مه اب  اهنیا  هک  منک  یم  رکف  یلو  .هنطلـسلا  ماوق  هلودـلا و  قوثو  نیب  ینعی  مروایب ؛ يدنـس  مناوت  یمن  ردارب  ود  نیا  دروم  رد  نم  ج :
زا لبق  رابود  وا  .تسا  هدرک  زاب  ناریا  هب  اهییاکیرما  دورو  يارب  ار  هار  هدیـسر ، تردق  هب  هنطلـسلا  ماوق  هعفدره  .دـندرک  راک  میـسقت 

ییاکیرما ياهتکرـش  هب  ار  ناریا  لامـش  تلاـیا  جـنپ    ِ تفن هعفد ، ود  ره  هدـش و  ریزو  تسخن  ای 1302   1301 ناـخاضر -  تموکح 
درک توعد  ار  ییاکیرما  ياهتکرش  دش و  رارکت  نایرج  نیمه  نیع  دش ، ریزو  تسخن  لاس 1321  رد  هک  مه  موس  هعفد  .تسا  هداد 
یم هحفص 48  رد  حیرص  یلیخ  درس » گنج  رد  ناریا   » باتک هدنسیون  .ار  رگید  ياج  تفن  هن  دنریگب و  ار  لامـش  تفن  دنیایب و  هک 

هک یتارکاذم  .تشاد  هشیر  هدـحتم  تلایا  هب  لامـش  تفن  زایتما  ياطعا  رب  ینبم  ناریا  تلود  لیامت  رد  لامـش  تفن  نارحب  : » دـسیون
نیا .درک » قیوشت  هباشم  ياه  هتـساوخ  حرط  هب  ار  اهـسور  يدنچ  زا  سپ  اهیـسیلگنا و  تسخن  دوب ، هدـش  زاب  اکیرما  اب  هنیمز  نیا  رد 

هب ار  دادرارق 1919  دمآ ، یتقو  مه  یکی  نآ  .دوب  بوخ  رایسب  مه  اب  مه  ناشتابـسانم  چیه ، دندوبن  هک  بیقر  دندوب ، مه  اب  ردارب  ود 
.درک لیمحت  ناریا 

.دنام یکی  نیا  يرعاش و  رعش و  لابند  تفر  دش و  طقاس  یتسه  زا  وا  هک  نیا  طقف  س :

اما تسا ، مکاح  ناتـسلگنا  هک  دـندرک  باسح  ار  نیا  ًاـعقاو  نم  رظن  هب  .دـش  سیلگنا  اـکیرما و  میلـست  ریت ، رد 30  هک  مه  دـعب  ج :
دندوب و هدیدایند  یفاک  هزادنا  هب  اهنیا  .دش  عورـش  ناریا  هب  رتسوش  ندمآ  زا  هلأسم  نیا  .دوش  یم  يوق  دراد  هدیـسر و  هار  زا  اکیرما 

مدوخ راک  مه  نم  نکب ، ار  تدوخ  راک  وت  .مییایب  رانک  مه  اب  ودره  دیاب  سپ  دیآ ، یم  دراد  اکیرما  .تسا  ربخ  هچ  هک  دنتسناد  یم 
.دنتسه کیدزن  یلیخ  مه  اب  مه  ناشنادنزرف  یتح  .ار 

.تشادن رتشیب  هچب  کی  ماوق  س :
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.تشاد رسپ  کی  ج :

.تسوا داماد  ینیما  یلع  .تشاد  يدایز  نادنزرف  هلودلا  قوثو  یلو  تشاد  رسپ  کی  س :

قوثو هب  یجاـیتحا  رگید  دـمآ ، ناـخاضر  یتقو  .دـندوب  هدرک  يراـک    ِ میـسقت مه  اـب  ود  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  بیترت  نیدـب  ج :
هب اهیـسیلگنا  .دوبن  یجایتحا  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هب  رگید  نآ  زا  دـعب  .تفر  لاس 1321  ات  مه  ماوق  .تفر  هک  تفر  و  دوبن ، هلودـلا 

ترافـس هب  ءایـضدیس  دسرب ، تردق  هب  تساوخ  یم  ماوق  ریت  رد 30  هک  یتقو  دنتـشادن و  نانیمطا  شندوب  ییاکیرما  لـیلد  هب  ماوق ،
دـسیون یم  ءایـضدیس  .درک  دهاوخن  لمع  شیاهلوق  هب  دسرب  تردق  هب  رگا  تسین و  ینئمطم  مدآ  ماوق  هک  دسیون  یم  همان  سیلگنا 

.منک ظفح  ار  تفن  تکرش  ناریا و  رد  ناتسلگنا  عفانم  مهاوخ  یم  نم  هک 

؟ تشاد يرگید  لیالد  ای  دوب  نیلاتسا  هیسور و  دادرارق  نامه  لیلد  هب  يدامتعا  یب  نیا  س :

.دوب اکیرما  هب  وا  لیامت  همه  زا  رتمهم  ریخن ؛ ج :

نیا هکلب  داد ، ماجنا  ار  راک  هک  دوبن  ماوق  نیا  هک  تسنیا  ناش  لیلحت  ناسیون  خیرات  زا  یضعب  نیلاتسا ، نارود  دادرارق  دروم  رد  س :
.دروخ ار  اهییاکیرما    ِ یساملپید بیرف  يوروش  تقیقح  رد  ینعی  .دوب  يوروش  بیرف  يارب  اهییاکیرما  هدش  باسح  همانرب 

.مدقتعم نآ  هب  زین  هشیمه  متشاد و  ردارب  ود  ره  نایرج و  ود  ره  دروم  رد  نم  هک  تسا  يرظن  نیا  ج :

 ِ یساملپید زا  يوروش    ِ یساملپید تقیقح  رد  هک  درک  لیلحت  هنوگ  نیا  ار  وکسم  دادرارق  نیلاتسا و  ناریا و  هیـضق  دوش  یم  ایآ  س :
؟ ماوق زا  هن  دروخ  بیرف  اکیرما 

هقـالع ناریا  تفن  هب  اـهییاکیرما  .دـندرک  میظنت  اـهییاکیرما  هک  دوب  يا  همانـشیامن  رگیزاـب  ًاصخـش  ماوـق  .تسا  نینچ  نم  رظن  هب  ج :
يوروشدض تسایـس  ذاختا  هب  دش و  يریگ  یپ  يدج  روطب  هلأسم  نیا  مه ، نمورت  ندمآ  تلوزور و  گرم  زا  دعب  .دنتـشاد  يدایز 

یم هیکت  نآ  يور  هداعلا  قوف  لیچرچ  هک  اهیـسیلگنا    ِ يوروش دض  تسایـس  دوب ، هدنز  تلوزور  یتقو  ات  .دـیماجنا  اکیرما  يوس  زا 
دادرارق زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  لیچرچ  هک  دـندرک  رـشتنم  یناهج  مود  گنج  دانـسا  زا  يدنـس  مه  ًاریخا  .تفاین  يا  هنیمز  درک ،
يوروش هب  وا  کمک  هب  ات  دـنراد  هگن  ار  اـه  هحلـسا  هک  دوب  هتفگ  مه  يرمگتنوم  هب  .دـنک  زیهجت  ار  ناـملآ  شترا  هلـصافالب  اـتلای ،

رد یگنج  تاراسخ  هجیتن  رد  يوروش  هک  ینامز  ینعی  .تسا  هدش  رشتنم  اه  همانزور  رد  شیپ  زور  هس  نیمه  دنس  نیا  .دننک  هلمح 
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نینهآ هدرپ  ترابع  دوخ و    ِ ییاذک قطن  لیچرچ  دوش ، یمن  یلمع  حرط  نیا  هک  نیا  زا  دعب  .تسا  هدوب  دوخ  تیعضو  نیرت  فیعض 
یضاران هداعلا  قوف  نمورت  نامز  تباب ، نیا  زا  اهییاکیرما  .يوروش  هیلع  درـس  گنج  زاغآ  ینعی  نیا  دنک و  یم  حرطم  اکیرما  رد  ار 

یمن هجو  چیه  هب  مه  اهیسیلگنا  .دندش  هدیشک  ناتـسچولب  تمـس  هب  دندرکن ، بسک  یتیقفوم  لامـش  رد  هک  مه  نیا  زا  دعب  دندوب و 
یفالت يارب  اهییاکیرما  .دوب  اـهییاکیرما  اهیـسیلگنا و  نیب  يدـیدش  دروخرب  نیا  .دوش  زاـب  ناریا  تفن  رد  اـهییاکیرما  ياـپ  دنتـساوخ 
تـسین يزیچ  نینچ  مه  زونه  درادـن و  یجراخ  دوجو  ًالـصا  هک  ار  لامـش  تفن  هلأسم  اـهیوروش  هک  یتقو  ناتـسلگنا ، مادـقا  ندرک 

یم دـشاب ، هتـشاد  روضح  اـجنیا  رد  اـکیرما  هک  نیا  زا  يوروش  هک  تسنیا  تیعقاو  .دـندرک  عورـش  ار  دوـخ    ِ يزاـب دـندرک ، حرطم 
هچ دهد  دای  ماوق  هب  ات  دمآ  ناریا  هب  دوب  يا  هتسجرب  رادمتسایس  هک  يریفـس  دش و  ضوع  ناریا  رد  اکیرما  ریفـس  هلـصافالب  .دیـسرت 

هابتـشا کی  اهیوروش  هک  ما  هتـشون  ناجیابرذآ ، هلأسم  رد  نم  .منک  یمن  روصت  نم  دـندروخ ، بیرف  اـهیوروش  هک  نیا  .دـنکب  دـیاب 
تـسایس تسناوت  یمن  شدعاسمان ،   ِ یلام عضو  رایـسب و  تاراسخ  نآ  اب  گنج ، زا  دعب  طیارـش  رد  يوروش  .دـندرک  گرزب  یلیخ 

.تشاد دوجو  يدـج  رظن  فالتخا  فتولوم  هجراـخ -  ترازو  ُفارقاـب و  هتـسد  راد و  تسایـس  نیب  .دربب  شیپ  ار  ناریا  رد  روضح 
هب نیلاتـسا  اهدعب  .درک  لیمحت  نیلاتـسا  هب  تشاد ، ایرب  رد  هک  یبیجع  ذوفن  اب  ار  نایرج  نیا  ُفارقاب  .دـندوبن  نایرج  نیا  قفاوم  اهنآ 

ظفح ار  اجنیا  میناوت  یمن  تسا و  رطخ  رد  رگید  ياهاج  رد  نام  عفانم  اـم  هک  دـیوگ  یم  ًاحیرـص  دـسیون و  یم  يا  هماـن  يرو  هشیپ 
نیا هب  نانیمطا  اب  مه  اهییاکیرما  .دـندرک  اهنیا  هک  تسا  یمیظع  هابتـشا  نیا  .دـندرک  یم  ینیب  شیپ  لبق  زا  یتسیاب  یم  ار  نیا  .مینک 
یلیخ هک  دوب  لکش  نیا  هب  مه  ناش  يزاب  .دندرک  زاغآ  ار  يزاب  اجنیا  رد  دنروایب ، راشف  يوروش  هب  دنناوت  یم  رگید  ياهاج  رد  هک 

رد یتـقو  هک  دوب  نئمطم  ردـقنآ  ماوق  دـندش و  یـضار  نیا  هب  مه  اـهیوروش  .میدـنب  یم  يدادرارق  وگب  ورب و  دـنتفگ  ماوق  هب  هداـس 
شا هدـناشن  تسد  .دوب  نامهم  راهان  ییاج  رد  درکن و  تکرـش  هسلج  نآ  رد  ًالـصا  دـنتخادرپ ، دادرارق  نیا  هرابرد  ثحب  هب  سلجم 
دیوگ یم  رفظم  .دـش  هچ  دـسرپ  یم  ییاقب  رفظم  زا  ماوق  .دـنک  یم  توعد  راهان  هب  ار  وا  زین  ماوق  دـنز و  یم  نفلت  وا  هب  ییاقب  رفظم 

مه دعب  .دوبن  شیب  يزاب  کی  ارجام  نیا  ینعی  .دیدرک  یبوخ  راک  .دـش  بوخ  هچ  دـیوگ ، یم  يداع  یلیخ  مه  ماوق  .دـشن  بیوصت 
هلأسم دـعب  هام  شـش  .درک  یلاـخ  ار  لامـش  يوروش  شترا  تشهبیدرا ، رد  .تفرگ  تروص  ناریا  لامـش  زا  يوروش  شترا  جورخ 

ار وا  مه  هاش  دروخ و  بیرف  مه  زوریف  رفظم  .داد  ماـجنا  ار  دوخ  لـماک    ِ يزاـب مه  ماوق  دـش و  هلماـعم  هلب ، .دـمآ  شیپ  ناـجیابرذآ 
هب درک و  كد  هلصافالب 
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هب .درک  ترجاهم  سیراپ  هب  مئاد  روطب  دنتـشاذگ و  شرانک  مه  ترافـس  زا  دوب و  اجنآ  هاـمود  وا  .داتـسرف  يوروش  هب  ریفـس  ناونع 
زا دعب  .دـندرک  ارجا  دوب ، ناش  هجراخ  ترازو  نواعم  هک  ناشریفـس  هلیـسو  هب  مه  ًاقیقد  دنتـشون و  اهییاکیرما  ار  همانـشیامن  نم  رظن 

رگیزاب مه  ماوق  .دوب  اکیرما  يویرانـس  نیا  .تفر  داد و  ماجنا  ار  اـهراک  مین  لاـس و  کـی  زا  دـعب  .تشگزاـب  اـکیرما  هب  وا  مه  ارجا 
هدرک اه  خرس  ياه  همکچ  ریز  زا  ار  ناریا  تسا و  هدوب  یمیظع  تسرپ  نطو  ماوق  دیوگ  یم  دوهی  الاح  هک  میرذگب  .دوب  نآ  لماک 

.تسا

ار برغ  هب  هتسباو  ياهتیصخش  لاجر و  زا  يرـس  کی  دننک  یم  شالت  نآ  لاثما  دونهب و  دوعـسم  دننام  اه  هدنـسیون  زا  يدادعت  س :
.دننک ریهطت  اهنآ  لاثما  یعولط و  ات  هتفرگ  ناخاضر  زا 

اهنآ .دوب  یلم  يدرف  وا  هک  دنیوگب  دننک و  هئربت  ار  ناخاضر  ًالوا  هک  دننک  یم  شالت  ناریا  نارکفنـشور  زا  يا  هدـع  نم  رظن  هب  ج :
أیحا ار  هنطلسلا  ماوق  لاثما  هک  دننک  یم  شالت  مه  يا  هدع  .دوب  ناریا    ِ یگرزب يارب  ناخاضر  شالت  مامت  هک  دننک  أقلا  دنهاوخ  یم 
لباق هک  تسا  هدش  هتخانش  ردقنآ  دادرارق 1919  اب  وا  هک  ارچ  تسا ، هدرکن  ششوک  یسک  نونکات  هلودلا  قوثو  هرابرد  هتبلا  .دننک 

مه دنیوگب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هریغ  یکلم و  ماوق ، زا  عافد  رد  اهنیا  شالت  هک  تسنیا  تیمها  اب  هتکن  نم  هدـیقع  هب  .تسین  ریهطت 
تـسایس رد  هک  دـیوگ  یم  شیاـه  هتـشون  زا  یکی  رد  یکلم  ًـالثم  .تشاد  يراـکمه  اـکیرما  اـب  مه  دوب و  یلم  درف  کـی  دوـش  یم 

باتک هب  يدـقن  رد  دونهب  .دـنک  یم  هلباقم  اهـسور  رطخ  اب  تنطلـس ، زا  تیامح  اب  یلخاد  تسایـس  رد  اکیرما و  اب  قبطنم  یجراـخ ،
ناشوپ همکچ  هدوت  بزح  هک  میدوب  تشحو  رد  نارود  نیا  مامت  رد  تسرپ ، نطو  ياـهیناریا  اـم  هک  هتـشون  خـیرات » اـب  وگو  تفگ  »

هیسور مدرم  دسیون ، یم  هحفص 74  رد  هامرذآ 1372  هرامش 86 و 87  هنیدآ  هلجم  رد  دونهب  ِدوخ  نونکا  .دروایب  ناریا  هب  ار  نیلاتسا 
هدایز لباقم  رد  اهنآ  تمواقم  نویدـم  ناهج  مدرم  شمارآ  زارد  يراگزور  رد  هک  دـنرب  یمن  دای  زا  قباس  يروطارپما  زا  ینامدرم  و 

دراـچیر دـننام  يرکفتم  هک  ددرگ ، یم  رب  شیپ  لاـس  شـش  نیمه  هب  هک  هتـشذگ  خـیرات  هب  هک  نیا  دوـب و  ناـییاکیرما  ياـهیهاوخ 
هب اکیرما  ندیـسر  هار  رد  عنام  نیرتگرزب  ار  وکـسم  شتختیاپ  مسینومک و  زاب  گنج ، نودب    ِ يزوریپ باتک 1991  رد  زین  نوسکین 
اما تشذگ ، یم  نیلمرک  خاک  رد  فچابروگ  روضح  زا  یلاسود  هک  دش  هتشون  لاس 1987  رد  وا  باتک  .دنک  یم  دای  دوخ  فادها 

سرد سالک  زا  تماقدنلب ، وضع  نینچ  .دناسرت  یم  ار  نوسکین  تشاد ، فچابروگ  دننام  ییوگنخس  یتقو  یتح  خرـس  سرخ  زونه 
هب ار  اکیرما  هاگ  چیه  هک  تسا  یناهج 
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هامرذآ هتفه  نیلوا  رد  .دشاب  هداد  یهاوخدنلب  ناکما  رصبم  هب  شیاه  هیرگ  توکس  اب  رگا  یتح  .تسا  هدرکن  لوبق  سالک    ِ يرصبم
هدـمآدرگ اکیرما  لتایـس  رد  کیفیـساپ  ایـسآ -  يداصتقا    ِ يراکمه کپَا  سالجا  هناـهب  هب  هک  يروشک  هدزناـپ  ناربهر  نیب   1372

هن يزنودنا و  دنمتردق  ربهر  هن  اداناک ، ایلارتسا و  ناریزو  تسخن  هن  دندوبن ؛ اههاگن  ریز  نیمز  گنایج  هزادنا  هب  مادک  چـیه  دـندوب ،
طقف هک  نوتنیلک  .تسا  هتشادن  تیمها  مکحم ، نادنخ و  هشیمه  هرهچ  نیا  هزادنا  هب  کی  چیه  .اراکوسوا  نپاژ ، ناوج  ریزو  تسخن 
هقیقد تسیب  فرط و  کی  سالجا  همه  هک  درک  فارتعا  راب  راهچ  دیدنخ ، یم  رتدـنلب  دوب و  رتدـنلب  نامهم  روشک  سیئر  زا  شتماق 

رد هتـشاد ، تیمها  اکیرما  هب  ندز  ماجل  يارب  يوروش  ردقچ  هک  دـسیون  یم  اجنیا  رد  .فرط  کی  نیمز  گنایج  اب  وا  يوگو  تفگ 
نیا .دـنروایب  ناریا  هب  ار  نیلاتـسا  ناشوپ  همکچ  هدوت  بزح  هک  نیا  زا  دـندیزرل  یم  ناریا  مدرم  ماـمت  دـسیون ، یم  مه  رگید  ياـج 

! تسا بجعت  ياج 

.تشاد دوجو  میب  يوروش  همانراک  درکلمع و  هب  تبسن  اما  تسین ، دونهب  زا  عافد  مروظنم  هتبلا  س :

هب يوروش  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  درک ، یم  هیهت  بلطم  اکیرما  هجراخ  ترازو  يارب  هک  يدرف  زا  لـقن  هب  اـهییاکیرما  ِدوخ  ج :
یباتک رد  نم  .تسا  يوروش  اب  نمشد  ریغ  تموکح  کی  راتساوخ  طقف  وا  دنک ؛ لاغشا  ناریا  رد  ار  يا  هیحان  درادن  دصق  هجو  چیه 
هلأـسم .درک  یم  هیهت  شرازگ  هجراـخ  ترازو  ایـس و  يارب  درف  نیا  .ما  هدروآ  ار  وا  تاصخـشم  ما ، هتـشون  ناـجیابرذآ  هراـبرد  هک 

هک ار  یسرت  نینچ  نم  دشاب ، وا  نمشد  ًامیقتسم  هک  .دشابن  یتموکح  ناریا  رد  دنتساوخ  یم  اهنت  اهیوروش  .دوب  ییانثتسا  ناجیابرذآ 
.مرادن لوبق  دننک ، لاغشا  ار  ناریا  زا  یشخب  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  دنتسناوت  یم  هداس  یلیخ  اهیوروش 

؟ دوب هابتشا  کی  طقف  مینک ؟ یبایزرا  ار  ناجیابرذآ  هلأسم  میناوت  یم  هنوگچ  سپ  س :

.دوب لامش  تفن  زایتما  نتفرگ  مه  نآ  تلع  .دوب  گرزب  هابتشا  کی  هلب ؛ ج :

؟ یتمیق هچ  هب  س :

گرزب هابتشا  نیا  ثعاب  نیلاتـسا ، ایرب و  ُفارقاب  تسینومک و  بزح  هجراخ و  ترازو  تسایـس  نیب  فالتخا  مدقتعم  نم  نیمه ؛ ج :
رد اکیرما  هک  دنتسناد  یم  ادتبا  زا  تسیاب  یم  .دندش  گرزب  هابتشا  نیا  ثعاب  نیلاتـسا  ایرب و  .دنتـسناد  یم  ادتبا  زا  تسیاب  یم  .دش 
ناج دوش و  صالخ  گـنج  ياـهیبارخ  زا  يوروش  اـت  دـشک  یم  لوط  لاـس  هد  لقادـح  دراد و  یمتا  بمب  گـنج ، زا  دـعب  طـیارش 

نایرج نیا  اب  فوتولوم  مه  لیلد  نیمه  هب  .دوش  قفوم  یمادقا  نینچ  رد  تسا  لاحم  سپ  دریگب ،
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نآ تفرگ ؛ تروص  ُفارقاب  لاثما  يدارفا  يدنسپدوخ  تقامح و  هجیتن  رد  هک  مناد  یم  گرزب  هابتـشا  کی  ار  نیا  نم  .دوب  فلاخم 
.دحاو ناجیابرذآ  لیکشت  ياعدا  اب  مه 

.تسا هدز  ار  اهفرح  نامه  هرابود  هتشون و  یباتک  لاس 1970  رد  مه  ُفا  یلع  ُفارقاب ، هیضق  زا  دعب  ایوگ  س :

ار ناجیابرذآ  مسا  هکلب  هدرواین ، دوجو  هب  ناجیابرذآ  يوروش  تلود  ًالصا  لخاد ، رد  هک  میوگب  دیاب  دحاو  ناجیابرذآ  هرابرد  ج :
.دندرک باختنا  بالقنا  زا  دعب  نایارگ  یلم 

؟ هداز لوسر  نیمادمحم  ینعی  س :

.دندوب دحاو  ناجیابرذآ  کی  لیکشت  رکف  رد  هک  دندرک  باختنا  لیلد  نیا  هب  ار  ناجیابرذآ  مسا  اهنآ  .هداز  لوسر  هلب ؛ ج :

.مسیکرت ناپ  نامه  ینعی  س :

ًاریخا .تسه  مه  الاح  تشاد ؛ دوجو  نآ  نارکفنشور  نیب  ناجیابرذآ و  رد  يرامیب  نیا  .دوب  فلاخم  هیکرت  اب  هک  یمسیکرت  ناپ  ج :
 ِ یگدـننادرگ اـب  هدـمآ و  مه  ناشیارعـش  زا  یکی  .وکاـب  یکی  زیربـت و  یکی  دـنراد : تختیاـپ  ود  اـهیرذآ  هتفگ  هدـمآ و  یناوج  مه 

قحلم مه  هب  ار  ناجیابرذآ  هرخالاب  ام  ینعی  تسا ؛ هتـشون  ار  دمآ » دهاوخ  زاب  زور  نآ   » باتک دوب  مه  گنهرف  ریزو  هک  ُفا  میهاربا 
هنابلط هدایز  هنایارگ و  یلم  تاـیرظن  نیمه  عباـت  وا  .دـسیون  یم  باـتک  لاـس 1970  رد  يراـمیب  نیا  اـب  مه  ُفا  یلع  .درک  میهاوخ 

يدیدش داقتعا  زور  نآ  دـیاش  هک  یلاح  رد  .تسا  هدـش  اهییاکیرما  رکون  زورما  دـسیون ، یم  ار  نیا  هک  ُفا  یلع  ياقآ  نیمه  .تسا 
.تشاد مسیسکرام  هب 

؟ دوب هتفر  مه  يزکرم  هتیمک  هب  ُفا  یلع  ایآ  س :

.دوب مه  ریزو  تسخن  لوا  نواعم  .دوب  یسایس  تأیه  وضع  ج :

.دوب هدیسر  حطس  نیا  هب  هک  دوب  یسور  ریغ  نیلوا  س :

ییاهتیقفوم نیمه  تلع  هب  مه  شیاهتفرـشیپ  .درک  هزرابم  رایـسب  ناجیابرذآ  رد  داـسف  هیلع  عقوم  نآ  رد  وا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ج :
یم فچابروگ  لثم  مه  هرخالاب  .تسـس  رایـسب  اما  دـندوب ، تسیـسکرام  لوا  فچابروگ  لثم  ًاـمتح  اـهنیا  .تشاد  اـجنآ  رد  هک  دوب 

اکیرما رکون  نم  هک  هدرکن  مالعا  نونکات  فچاـبروگ  .متـسه  ناتـسلگنا  رگراـک  بزح  رادـفرط  نم  دـیوگ  یم  ًاحیرـص  هک  دـنوش 
نیا نم  رظن  هب  سپ  .دنک  یم  رارقرب  هطبار  لیئارسا  اب  نالا  .لیئارـسا  اکیرما و  اب  شزاس  ینعی  هتفر ؛ انعم  نیا  فرط  هب  نونکا  .متـسه 

يوروش هک  نیا  يارب  .تسا  تسردان  کیژتارتسا  ظاحل  زا  دـنک ، لاغـشا  ار  یهاگیاپ  ناریا  رد  تساوخ  یم  يوروش  داحتا  هک  رکف 
نیا رد  هک  تسناد  یم 
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مه متا  بمب  زا  دـشاب ، رطخ  رد  اـم  عفاـنم  رگا  هک  دوـب  هتفگن  نوـسکین  رگم  .درک  دـهاوخ  هدافتـسا  یمتا  بمب  زا  اـکیرما  تروـص 
یماـظن و مه  یـسایس و  مه  دوـب ، يداـصتقا  هاـگیاپ  مـه  اـکیرما ، يارب  ناریا  ناریا ؟ زا  رتـالاب  یعفاـنم  هـچ  درک ؟ میهاوـخ  هدافتـسا 

.یگنهرف

هب .دننک  یم  ءایحا  ار  برغ  هب  هتسباو  لاجر  یـضعب  دنور و  یم  برغ  فرط  هب  هرود ، نیا    ِ یـشومارف اب  ام  نارکفنـشور  نونکا  س :
.دنزادرپ یم  نیشیپ  ياهیزاب  نامه  همادا  هب  یعون  هب  حالطصا 

راک نیا  هناهاگآ  داوساب ، مه  دنشوهاب و  مه  دنـسیون ، یم  هراب  نیا  رد  هک  یناگدنـسیون  .دنا  هدرک  شومارف  هک  مراد  دیدرت  نم  ج :
.ما هدناوخن  اهنآ  زا  يدایز  بلاطم  هک  نیا  يارب  مربب ، مسا  مناوت  یمن  نم  .دنتسه  نایرج  نامه  لابند  هب  دننک و  یم  ار 

لیلد .دوب  يوروش  مه  تردـق  کی  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  هاـگیاپ  تساوخ  یم  هک  دوب  اـکیرما  فرط  کـی  زا  بـالقنا ، زا  شیپ  س :
.دش یم  تردق  هس  نیا    ِ يریگرد   ِ ینابرق هشیمه  ناریا  لاحره  هب  .دوب  شیاهزرم  ظفح  دیاش  مه  تردق  نیا  روضح 

اب ناتسلگنا  .دوب  یضاران  رایسب  دش ، طلسم  ناریا  رد  يداصتقا  یماظن و  رظن  زا  اکیرما  هک  ياتدوک 1332  زا  دعب  يوروش  داحتا  ج :
یم دـصرد  لهچ  عومجم  رد  هک  درک  دوخ    ِ نآ زا  ار  تفن  زا  دـصرد  جـنپ  ییاکیرما  تکرـش  ره  .تسب  يراـکمه  دادرارق  اـکیرما 

هب قلعتم  هک  دنداد  لش  تکرـش  هب  مه  دصرد  هدراهچ  هتبلا  .هسنارف  هب  مه  دـصرد  شـش  دـنداد و  ناتـسلگنا  هب  دـصرد  لهچ  دـش ؛
رد .دندرک  یمن  راک  تفن  تعنص  رد  اهییاکیرما  .تفرگ  رارق  ناتـسلگنا  تسد  رد  تفن  زا  دصرد  بیترت 54  نیا  هب  .دوب  اهیسیلگنا 

فعـض لیلد  هب  اهیـسیلگنا  نوچ  دنتـسب ، مه  اب  يدادرارق  مه  یماظن  ظاحل  زا  .دنتـسب  تفن  ِرـس  رب  يدادرارق  رگیدکی  اب  تروص  ره 
ظاحل زا  اکیرما  .دـنهدب  اهییاکیرما  هب  ار  ناشیاههاگیاپ  مامت  دـننک و  هیلخت  زین  ار  سراـف  جـیلخ  ماـمت  یتح  دـندش ، روبجم  یماـظن 

لمع گرزب  مویـسرسنک  کی  لثم  هتـشون و  همـصاخم  كرت  دادرارق  رگیدکی  اب  ینعی  .دـش  ناریا  قلطم  مکاح  یتاحیلـست  یماظن و 
یـضاران هداعلا  قوف  دربرود ، ياهکـشوم  رارقتـسا  نامز  زا  صوصخب  اکیرما  هاگیاپ  هب  ناریا  لیدـبت  زا  يوروش ، داحتا  اما  .دـندرک 

.تفرگ یم  رارق  تباصا  دروم  اهکـشوم  نامه  اب  يوروش  طاقن  نیرت  ساسح  دش ، یم  ییاکیرما  ياهکـشوم  هاگیاپ  ناریا  رگا  .دوب 
سیسأت یکشوم  یماظن  هاگیاپ  ناریا  رد  داد  دهاوخن  هزاجا  يروشک  چیه  هب  هک  دنک  یم  دهعت  ناریا  تلود  ات  دراد  همادا  هیضق  نیا 

هناخراک سیسأت  داهنشیپ  ناریا ، زاگ  تفایرد  لباقم  رد  اهیوروش  دبای و  یم  دوبهب  ناریا  يوروش و  نیب  طباور  خیرات  نیا  رد  .دنک 
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يراوجمه و نسح  اب  يداع ، هرود ، نیارد  يوروش  ناریا و  تابـسانم  ینعی  .دوش  یم  عورـش  نآ  تخاس  دـنهد و  یم  ار  نهآ  بوذ 
تردق متا و  بمب  تخاس  رد  يوروش  گرزب  ياهتفرـشیپ  زا  هک  دنهد  یم  یماگنه  ار  دـهعت  نیا  اهییاکیرما  .تسا  تنوشخ  نودـب 
يوروش .درک  یمن  نآ  رد  یتلاخد  چـیه  تشادـن و  يراک  ناریا  رد  اهنآ  تیمکاح  هب  اجنیا  مه  يوروش  .دنـساره  رد  نآ    ِ یکـشوم

.تشاد دوجو  تباقر  یسایس ، هنحص  تشپ  رد  یلو  دوبن ، نیرفآ  جنشت  ینلع و  تباقر  .دوب  دوخ    ِ يداصتقا عفانم  لابند  هب  اهنت 

زا رگید  دعب  هب  لاس 39  زا  دسر  یم  رظن  هب  دوب ؟ رثؤم  مه  بزح  عضاوم  رد  هاش  تموکح  اب  يوروش  طابترا  عطق  ای  طابترا  ایآ  س :
تموکح رد  یـشنمدازآ  یتسیلایـسوس و  نایرج  کی  هک  تسا  نیا  مه  بزح  ریبعت  .دوش  یم  هتـساک  ناریا  رد  يوروشدض  تاغیلبت 

هب ار  نیا  .دوب  يوروش    ِ یجراخ تسایس  عبات  هک  دوب  نیا  بزح ، تالکشم  زا  یکی  هک  دنسیون  یم  اه  یضعب  .تسا  هدمآ  دوجو  هب 
.دیدوب هداد  تبسن  بزح  لک  ریبد 

نداد تاحالصا و  رظن ، کی  تشاد : دوجو  فلاخم  ًالماک  رظن  ود  هریغ ، یضرا و  تاحالصا  تسایس  هب  تبسن  بزح  لخاد  رد  ج :
میـسقت هراـبرد  .دـنک  عضو  ار  ینوناـق  نینچ  دـیاب  سلجم  میتسناد  یم  هک  یلاـح  نیع  رد  تسناد ، یم  تسرد  ار  ناـنز  هب  يأر  قح 

نآ زا  یتسیاـب  تسا و  یقرتـم  کـیتارکومد  اوژروـب  تاحالـصا  نیا  هک ، نـیا  یکی  تـشاد : دوـجو  تواـفتم  ًـالماک  رظن  ود  نـیمز 
دنتفگ یم  هدع  نیا  .دهد  یم  اهنآ  هب  یعیـسو  تاناکما  هدوب و  نیکلام  عفن  هب  هتفرگ  ماجنا  تاحالـصا  هک  نیا  رگید  .درک  ینابیتشپ 

ییاهینواعت مه ، رگید  فرط  زا  .دـنهدب  نازرواـشک  هب  ار  اـهنیمز  نیرتهب  دـننک و  ظـفح  ار  اـهنیمز  نیرتدـب  دـنناوت  یم  نیکلاـم  هک 
تالاقم رد  مه و  لباقم  رد  رظن  ود  نیا  .دـش  لوغـشم  مدرم  تراغ  هب  دوب و  لحم  كاواس  سیئر  اب  نآ  تسایر  هک  دـندرک  تسرد 

مه يوروش  رد  .دوب  يوروش  رظن  رادـفرط  هشیمه  اهنایرج  نیا  رد  يردنکـسا  جریا  .دـش  یم  هدـید  مدرم »  » هماـنزور و  اـیند »  » هلجم
.دنک یم  لیلجت  تاحالصا  زا  يوروش ، زا  يا  هدنسیون  نارود  نامه  رد  ًالثم  .دوبن  رظن  کی 

.فناویا لثم  س :

نینچ قاـفتا و  نیا  نوچ  .دنتـشادن  لوبق  ار  تاحالـصا  نیا  هک  دـندوب  مه  یناگدنـسیون  رتدـب ، نآ  زا  یتح  فناویا و  زا  ریغ  هن ؛ ج :
رایسب مه  هراب  نیا  رد  ناگدنـسیون  يارآ  رد  لزلزت  .دیـسر  یم  رظن  هب  نآ  رد  مه  یتبثم  تاکن  دندوب و  يداع  ریغ  یتارییغت  لوحت و 

ار هتسه  نیا  نورد  یتقو  هتبلا  .دوش  یم  هدید  نآ  رد  تبثم  هتسه  کی  هک  تشادهب  هاپس  شناد و  هاپس  ًالثم  .دش  یم  تفای 
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رد ابوک ، رد  يداوس  یب  ندرب  نیب  زا  دینک  ضرف  ًالثم  .يوتحم  ات  هدوب  لکش  رتشیب  تسا ؛ هدیسوپ  هک  دیدش  یم  هجوتم  دیدید ، یم 
رد يداوس  یب  اب  هزرابم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـش  ماجنا  دودـحم  تاناکما  اب  مه  نآ  یمیظع ، تردـق  هچ  اب  هاـتوک و  تدـم  هچ 

ًاقیقد سک  ره  تشاد و  دوجو  يا  هنزاوم  ناریا  رد  تردق  هس  نیا  نیب  نم  هدـیقع  هب  .تسا  هتـشاد  ریثأت  مک  هداعلا  قوف  هاش ، نارود 
.دنکن دروخرب  يرگید  کیژتارتسا  عفانم  هب  ات  دورب  شیپ  دناوت  یم  دح  هچ  ات  هک  تسناد  یم 

بزح   ِ یسایس عضاوم  زیربت ، يزاس  نیـشام  ای  كارا و  يزاس  نیـشام  نهآ ، بوذ  هناخراک  لثم  ییاهدادرارق  نتـسب  ماگنه  ایآ  س :
؟ درک یم  رییغت  تموکح  هب  تبسن  مه 

، تاجناخراک نیا  هک  ارچ  دش ، یم  داجیا  دـنمورین  رگراک  هقبط  کی  هک  نیا  لوا  نوچ  میدوب ، قفاوم  ًالماک  اهدادرارق  نیا  اب  ام  ج :
هناخراک دندوبن  رضاح  دنتسین ؛ ییاهکمک  نینچ  نداد  هب  لیام  ناشدوخ  اهییاکیرما  هک  میتسناد  یم  ام  .دنتفریذپ  یمن  يداع  رگراک 

؟ ارچ .دننکب  يراک  نینچ  دندشن  رضاح  تقو  چیه  یلو  دندرک  حرطم  ناریا  رد  ار  هلأسم  نیا  مه  اهراب  .دنزاسب  ناریا  رد  نهآ  بوذ 
درک یم  کمک  هاش  تیبثت  هب  دـیاش  اهراک  نیا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  هچنآ  یلو  دوب ؛ ناشدوخ  تسایـس  هب  طوبرم  ًارهاظ  مه  نآ 

.دمآ یم  باسح  هب  یتبثم  ياهدادرارق  ًالمع  دوب و  زین  روشک  عفن  هب  یلو 

لاس 52 رد  يردنکسا  جریا  هلاقم  لاثم  ناونع  هب  دنراد ؟ شیارگ  مسیلایـسوس  هب  یـشخب  مه  يوروش  تموکح  نورد  رد  یتح  س :
.درک رکذ  ناوت  یم  ار  ات 53 

هراب نیا  رد  .تسا  یفنم  هداعلا  قوف  هک  میراد  یـضرا  تاحالـصا  زا  یلیلحت  اـم  تقو ، نآ  ياـه  هتـشون  رد  متفگ  هک  روطناـمه  ج :
.تشاد دوجو  هدوت  بزح    ِ يربهر تارظن  رد  ضقانت  عقوم  نآ  رد  .دوب  ام  ياه  هچب  زا  یکی  يارتکد  زت  هک  هدش  پاچ  مه  یباتک 

.دنتشاد دوجو  توافتم  ياههاگن  اب  يدارفا  ینعی  س :

.مدوبن يربهر  رد  نم  هک  ینارود  رد  هژیوب  دوب ؛ سوسحم  ًالماک  أرآ  تتشت  ج :

رد تسینومک  بزح  ای  ناریا و  رد  تسیلایـسوس  بزح  تیلاعف  لگنج ، بالقنا  رد  ناجیابرذآ ، تارکومد  هقرف  هیـضق  رب  هوالع  س :
.دریگ یم  رارق  يداقن  دروم  يوروش    ِ يراج تسایس  مهو  پچ  درکلمع  مه  ناخاضر ، نارود 

دوجو هب  هزات  هک  يوروش  داحتا  تسایـس  مه  دوب و  هبرجت  یب  اپون و  هداعلا  قوف  ناریا  پچ  مه  لگنج ، نارود  رد  ام ، هدـیقع  هب  ج :
؟ تسا یخیرات  هچ  اه  یلگنج  نامز  رگم  .دوب  هدمآ 

.1299 س :
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، دندمآ راک  يور  هک  یناسک  .دوب  ناوج  هداعلا  قوف  يوروش  تسایـس  ینعی  تفرگ ، لکـش  رد 1917  مه  ربتکا  بالقنا  . 1300 ج :
یسایس هقباس  هدوت  بزح  ناربهر  ات 32 ، نارود 20  رد  متفگ ، هک  هنوگنامه  یلو  دنتـشاد ، يوق  هداعلا  قوف    ِ یبالقنا دید  تردـق و 

راک دنتـسناد  یمن  .دنتـشادن  یـسایس  راک  هقباس  هک  دندمآ  راکِرـس  ییاهورین  لوا  دینک ، هاگن  هک  مه  ار  یمالـسا  بالقنا  .دنتـشادن 
ار هابتـشا  نیا  ناـخاضر  هراـبرد  مه  اـهیوروش  .تسا  هدـش  تاهابتـشا  مه  ردـقچ  .دوش  یم  هرادا  هنوگچ  روـشک  تسیچ و  یـسایس 

يوچاگوگ لثم  ار  وا  تسا ، يداع  مدرم  زا  تسین و  تیفارـشا  زا  ناخاضر  نوچ  دندرک  یم  روصت  يوروش  تسایـس  دارفا  .دـندرک 
قوف ناریا  هب  تبسن  ناشتاعالطا  هک  ارچ  دنا ، هدروآ  اهیـسیلگنا  ار  نیا  هک  دنتـسناد  یمن  .دنتـسناد  یم  ناخراتـس  لثم  ای  ناشدوخ و 

تـسایس .دش  دراو  ناریا  هب  لاس 1921  رد  ناشریفـس  نیلوا  .تشادن  ناریا  رد  يرادمتـسایس  تقو  نآ  يوروش  .دوب  فیعـض  هداعلا 
مه ناریا    ِ تقو نآ  ياهتـسینومک  تسایـس  .تفر  یم  شیپ  لاـمروک  لاـمروک ، دوب و  ناوـج  یلک  روـطب  ناریا ، هب  تبـسن  يوروـش 
نیا دـنبای ، یم  یتلود    ِ عیـسو تیلاعف  ناکما  یتقو  هک  تسه  بازحا  مامت    ِ يراـمیب هک  يور  پچ  يراـمیب  مه  يرادـقم  .دوب  نیمه 

رت و هدـیمهف  هـک  یلُغاومعردـیح  نـیب  يدـیدش  رظن  فـالتخا  مـه  ناریا  تسینوـمک  بزح  لـخاد  رد  .درک  یم  دــیدشت  ار  عـضو 
.تشاد دوجو  نارگید  اب  دوب  هدرکلیصحت 

؟ تمشح رتکد  اب  س :

مه ناریا و  تسینومک  بزح  مه  هدوب ، یتاهابتشا  ياراد  يوروش  تسایس  مه  هک  میدقتعم  ام  .نآ  لاثما  تمـشح و  رتکد  اب  هلب ؛ ج :
.ناریا نویبالقنا 

.يرو هشیپ  نایسناوآ و  ریشدرا  لثم  س :

دـشر يارب  یفاک  نامز  هویم ، نیا  دش  ثعاب  هک  يا  هیلوا    ِ یگتخپان کی  .دندرکن  هابتـشا  مک  مه  اهنآ  اه ، یلگنج  نویبالقنا  هن ؛ ج :
یتسیاب ار  خـیرات  .تخادـنا  لباقم  فرط  ندرگ  هب  ار  اهریـصقت  همه  درک و  تواضق  هفرطکی  یتسیاـبن  ار  هعومجم  نیا  .دـنکن  ادـیپ 

منیب یم  مناوخ ، یم  هک  ار  ییاهزیچ  تاقوا  یهاـگ  نم  .درک  هاـگن  هتفرگ ، ماـجنا  هک  یتامادـقا  ماـمت  اـب  هناـفرط و  یب  قیقد و  یلیخ 
رد ًالثم  .تسا  یفاصنا  یب  نداد ، فرط  نیا  هب  ار  قح  همه  ناملسم ، هدوب و  نید  فرط  نیا  نوچ  .تسا  یفاصنا  یب  هفرطکی و  رایسب 

ار اهنآ  بیرف  هتـشاد و  اتدوک  نارود  رد  هک  یگرزب  تاهابتـشا  مامت  یلو  دننک ، یم  لیلجت  ردقچ  ار  یناشاک  هللا  تیآ  رـضاح  لاح 
یم رگا  .تسا  ناگدـنناوخ  بیرف  نیا  تسین ، هناـفرط  یب  دروـخرب  یـسیون و  خـیرات  نیا  .تسا  هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هب  هدروـخ ،

تلود .مییوگب  ار  فرطره  تاهابتشا  یتسیاب  دشاب ، هتشاد  تقد  هک  میسیونب  یخیرات  میهاوخ 
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ریظن دـندرک ، یم  روصت  هک  روط  نآ  ناـخاضر  هک  دـیمهف  درک و  حیحـصت  ناـخاضر  هب  تبـسن  ار  شهابتـشا  دوز ، یلیخ  يوروـش 
.تسا ناتسلگنا  هدش  باختنا  هدناشن  تسد  لماع  کی  هکلب  تسین ، ناخراتس 

ناخاضر و رـصع  هطورـشم ، رـصع  میتشاد : ناریا  رد  يراگن  خـیرات  هلحرم  هس  ام  .تسا  يراـگن  خـیرات  ثحب  يدـعب ، عوضوم  س :
قرش لماش  اهزرم  نوریب  رد  هچ  دنا ، هدش  هنحص  دراو  فلتخم ، ياهشرگن  اب  فلتخم  ياهفیط  هلحرم ، هس  نیا  رد  .اضردمحم  رصع 

.فلتخم ياهفیط  اب  فلتخم  ناگدنسیون  لخاد ، رد  هچ  صاخ و  ياههاگتسد  ًاضعب  ناسانش و  ناریا  ناسانش و 

هاش فرط  زا  .دنا  هدوب  يروتسد  هک  دنا  هتـشون  ار  خیرات  یناسک  ینعی  میراد ؛ یـشیامرف  خیرات  کی  ام  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا  ج :
اب سیون  خیرات  کی  .یسیون  تیعقاو  ینعی  میراد ؛ مه  مواقم    ِ يراگن خیرات  کی  .دنسیونب  هچ  هک  دنا  هداد  روتسد  اهنآ  هب  تردق  و 

هکلب دروخ ، یمن  مشچ  هب  يریگ  عضوم  چـیه  نآ  رد  یلو  دـسیون  یم  ار  ناتـساب  ناریا  خـیرات  هلودلاریـشم  ًالثم  میراد ، مه  طایتحا 
یم خیرات  هک  دنتـسه  مه  یناسک  .تسا  يراگن  عیاقو  طقف  خیرات  نیا  .تسین  یملع  خـیرات  .تسا  ناتـساب  ناریا    ِ يراگن عیاقو  نیع 

تـسه هک  هنوگ  نآ  ار  خیرات  هک  دنک  یم  شالت  يورـسک  .يورـسک  ینایتشآ و  لابقا  سابع  لثم  .دـنور  یمن  ناتـساب  هب  دنـسیون و 
نودب ار  تیعقاو  نیع  دنک  یم  ششوک  يورـسک  .تسا  قیقد  یلیخ  یلو  تسا ، يراگن  عیاقو  يورـسک ، تیطورـشم  خیرات  .دسیونب 
خیرات .تسا  يورـسک  خیرات  نونکات ، تیطورـشم  خیرات  باتک  نیرتهب  مه  نم  رظن  هب  دسیونب و  طیارـش  نآ  رد  يریگ  تهج  چـیه 

یم .درادن  يراک  زور ، نایرج  هب  یلو  دسیونب ، یملع  دنک  یم  ششوک  دسیونن و  هاگتسد  عفن  هب  يزیچ  دهاوخ  یم  مه  لابقا  سابع 
ار یـسیون  خیرات  هنوگ  هس  نیا  نم  تسا ؛ روخبدردب  دیفم و  هتـشون ، هک  مه  یبلاطم  .دشکب  رانک  زور  نایرج  زا  ار  شدوخ  دـهاوخ 

.منیب یم  نارود  نیا  رد 

.تسا داضت  رد  هاشاضر » رصع  خیرات    ِ» يدلجود باتک  اب  یسیفن  دیعس  هتشون  ناریا » یعامتجا  یسررب  خیرات   » باتک س :

يراوـشد هداـعلا  قوـف  طیارـش  رد  اـهنیا  .تسا  هدرک  طاـیتحا  یلیخ  یمود  .تسا  هتـشون  رت  تسرد  یلو  تـسا  طاـیتحا  اـب  یلوا  ج :
.دنهد ماجنا  یتبثم  راک  هک  دننک  یم  شالت  دندرک و  یم  یگدنز 

؟ دوب هنوگچ  بالقنا  زا  دعب  هلاس  تسیب  نارود  نیا  رد  مه  اضردمحم و  ناخاضر و  رصع  رد  ام  یسیون  خیرات  س :
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طیحم طیارـش  عبات  همه  هدـش ، پاچ  ناتـساب  ناریا  هرابرد  هک  يرـصتخم  تاقیقحت  يورـسک و  لابقا ، سابع  راثآ  ناـمه  زا  ریغ  ج :
.دنا هدوب 

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  تسا ، دلج  تشه  هک  ار  یکم  هلاس » تسیب  خیرات  : » س

دراد ییاه  هبنج  مه  دراد و  هنانیب  عقاو  تبثم و  ياه  هبنج  مه  مدناوخ ، هک  مه  ار  يدراوم  اما  ما ، هدناوخن  لماک  روطب  ار  نآ  نم  ج :
نم .تسا  نآ  زا  رت  نییاپ  یلیخ  شحطس  تسین و  يورـسک  لثم  .تسا  هتـشاذگ  شوپور  لئاسم  یـضعب  يور  رب  دهد  یم  ناشن  هک 

مناوت یم  مراد ، داـقتعا  ناـشتواضق  هب  نم  دـنا و  هدرک  هعلاـطم  ار  نآ  هک  یناـسک  تواـضق  يور  زا  یلو  ما ، هدـناوخن  لـماک  ار  نآ 
.تسا هتشون  خیرات  کی  مه  دونهب  ًالثم  .یفنم  تاهج  مه  دراد و  تبثم  تاهج  مه  هک  میوگب 

«. رایتخب ات  ءایضدیس  زا  : » س

.تسا نآ  رد  یتسردان  بلاطم  دیوگ  یم  هتشون و  نآ  رب  يدقن  مه  ضایف  دیجم  باتک ، نیمه  رد  .دنریگ  یم  داریا  وا  هب  یلیخ  ج :

؟ روطچ جیربمک  خیرات  س :

هبنج ناخاضر  هب  اهیبرغ  همه  لثم  جیربمک  .تسا  ناخاضر  هرود  هب  طوبرم  دـلج  کی  نیا  .ما  هدـناوخ  ار  شباتک  کی  طقف  نم  ج :
، رگید لـئاسم  هراـبرد  یلو  تسا ، برغ  هرهم  ناـخاضر  دـنکب ، ار  راـک  نیا  مه  دـیاب  .دـناد  یم  تسرپ  نهیم  ار  وا  دـهد و  یم  یلم 
هک دنا  هتشون  ار  نآ  يوسنارف  هدنسیون  هس  هک  تسا  متسیب » نرق  ناریا  ، » ما هدید  هک  یبوخ  ياهباتک  زا  یکی  .دراد  مه  یتبثم  تاکن 

یمک ناخاضر    ِ یتسرپ نهیم  ياعدا  هب  ًالثم  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  رد  اهـصقن  زا  یـضعب  نیا ، دوجو  اـب  .دنـسانش  ناریا  مه  هس  ره 
هتـشون ار  دادرخ  مود  تاباختنا  زا  لبق  بش  ات  .تسه  اهباتک  رگید  هب  تبـسن  يا  هناـیارگ  عقاو  تاـکن  باـتک  نیا  رد  .دـهد  یم  اـهب 

.تسا هتشونن  ار  نآ  زا  دعب  هام  شش  هک  فیح  تسا ،

ناوت و دح  رد  ای  ناشبتکم و  دید  زا  ای  ناشدوخ ، دید  زا  ای  هک  يراگن  عیاقو  تسا : رثؤم  خیرات  نیودت  رد  مهم  عبنم  هس  ًامومع  س :
، دوب لومعم  دـحرد  یخیرات  دانـسا  يراگن و  عیاقو  بالقنا  زا  دـعب  .يراگن  هرطاخ  یخیرات و  دانـسا  دنـسیون ؛ یم  بلطم  ناـشکرد 
پچ و ات  هتفرگ  بلط  تنطلـس  فیط  زا  نایناریا  ِدوخ  هچ  اهیجراخ و  تارطاـخ  هچ  تسا ؛ هدـش  عیـسو  رایـسب  يراـگن  هرطاـخ  یلو 

درکلمع دوخ و  زا  عاـفد  رد  همه  دنـسیون ، یم  ار  ناـشدوخ    ِ یگدـنز لاـح  حرـش  هک  يدارفا  تسا  ملـسم  .هریغ  لاـجر و  تسار و 
تیموکحم ناشدوخ و 
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هچ دـنا ، هدرک  هک  ییاهراک  مامت  زا  ًاقلطم  اهنیا  .هریغ  جاـهتبا و  يرتفد ، نیتم  رتکد  لاـح  حرـش  لـثم  تشون ، دـنهاوخ  ناـشنیفلاخم 
اب دندمآ و  ییاکیرما  ود  هک  هدـش  هراشا  اجنآ  رد  .دراد  یتبثم  تاکن  جاهتبا  تارطاخ  هتبلا  .دـنا  هدرک  عافد  تسردان ، هچ  تسرد و 

.متفریذپن نم  یلو  يا ، هدامآ  يریزو  تسخن  يارب  وت  هک  دندرک  هرکاذم  نم 

ارفـس و .دروـخ  یم  ناـشدرد  هب  یمدآ  نینچ  اـهییاکیرما  هک  مکحم  صرق و  دوـب  یمدآ  نوـچ  دـشاب ، تسرد  هک  تـسین  دـیعب  ج :
؛ دـندوب هک  يا  هرود  نآ  رد  ناشدوخ  تلود  تسایـس  زا  دنـسیونب  هرطاخ  یتقو  هک  تسا  مولعم  مه  یجراـخ  ياـهتلود  ناگدـنیامن 

عاضوا هرابرد  ًالثم  .تسا  هرود  ره    ِ یعامتجا عاضوا  لیلحت  دروخ ، یم  مشچ  هب  اـهنیا  ماـمت  رد  هک  يزیچ  نآ  .درک  دـنهاوخ  عاـفد 
بالقنا رد  ارچ  ًالثم  ای  .تفرگ  جوا  تیطورشم  هعفدکی  هک  دش  هچ  مییوگب  میشاب و  هتشاد  یملع  تقد  تیطورـشم  خیرات  یعامتجا 

نیا هک  دش  ثعاب  یلماوع  هچ  دندوب ؟ یـضاران  راجت  یتح  ارچ  دـندوب ، یـضاران  ناناقهد  ارچ  دـندوب ، یـضاران  نایماظن  ربتکا  ریبک 
؟ دننک یم  ادـیپ  تیقفوم  دـنیآ و  یم  نوریب  نادـنز  زا  کچوک  هورگ  کی  هنوگچ  دـیآرد ؟ راجفنا  کی  تروص  هب  تیاضر ، مدـع 

قیقد مه  ار  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  میهاوخب  رگا  اـم  .دـیآ  یمن  رد  بآ  زا  یتـسرد  خـیرات  خـیرات ،   ِ یعقاو طیارـش  لـیلحت  نودـب 
رظنرد اـهنآ  ياهتـساوخ  هعماـج و  فلتخم  ياهرـشق  تیاـضر  مدـع  هارمه  هب  ار  هاـش  ریخا  نارود  لاوـحا  عاـضوا و  دـیاب  میـسیونب ،
هداعلا قوف  دنا ، هتشون  یمالسا  بالقنا  يارب  هک  ییاهخیرات  .میریگب  رظندم  ار  لماوع  همه  یجراخ و  یلخاد ، تسایس  دیاب  .میریگب 

.مشاب هدیدن  ار  ییاهزیچ  نم  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  فیعض 

دناوت یم  تیلک ، رد  ای  دور  یم  شیپ  رصاعم  خیرات  رد  تتشت  ندرک و  شودخم  تهج  رد  دوش  یم  رشتنم  ًامومع  هک  یتارطاخ  س :
؟ دشاب هدنیآ  ياهلسن  يارب  یبسانم  ذخأم  هیامتسد و 

نیمه یلو  .تسا  هتـشون  شدوخ  زا  عاـفد  رد  ار  شتارطاـخ  يرتفد  نیتم  رتکد  متفگ  هک  روطناـمه  .تسا  هدنـسیون  هب  هتـسب  نیا  ج :
تارطاخ ناونع  هب  هک  ییاه  هتـشون  رد  .تسا  بلاج  درک ، ادـیپ  یناملآ  تالیامت  ناخاضر  هنوگچ  دـهد  یم  ناـشن  هک  نآ  تمـسق 

تهج هک  مه  ییاهنیا  .دوش  یم  تفای  مه  يا  هدافتـسا  لباق  تاکن  تسا ، ناشدوخ  زا  عافد  هک  یلاح  نیع  رد  دوش ، یم  پاـچ  دارفا 
ار ناشدوخ  فیلکت  لوا  زا  دـنزادرپ ، یم  شرـسپ  ناخاضر و  زا  عافد  هب  هک  نارگید  ای  یعولط  لثم  دـنراد ، یـسایس  صاخ    ِ يریگ

خیرات نیا  لیلد  نیا  هب  .دـنهد  هولج  گرزب  ار  ناـشیاهتیقفوم  دـنناشوپب و  ار  صقاون  بیاـعم و  دـنهاوخ  یم  اـهنیا  .دـنا  هدرک  مولعم 
نیرتکچوک اهیسیون 
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یم ارآ  مزر  هرابرد  ار  ینابرهـش  ياهـشرازگ  مامت  یعولط  ًـالثم  .دـننک  یمن  هفاـضا  خـیرات  هب  مه  يزیچ  دـنرادن و  یخیراـت  شزرا 
ارآ مزر  هک  دریگ  یم  هجیتن  رخآ  رد  یلو  دشاب ، هتـشاد  طابترا  هدوت  بزح  اب  ارآ  مزر  هک  دنک  یمن  ادیپ  هنومن  کی  یتح  دـناوخ و 

.تسا هداتفا  اپ  شیپ  بلطم  کی  درادن و  یخیرات  شزرا  رگید  نیا  تسا ! هتشاد  سامت  هدوت  بزح  اب 

نودیرف لثم  ییاهبلط  تنطلس  هورگ  کی  .دنرادن  لیلحت  هک  دنتسه  دونهب  یعولط و  لثم  هورگ  کی  رـصاعم ، ياهـسیون  هرطاخ  س :
هس نیا  نیب  هریغ ؛ ینارهت و  اباب  ناخ  يردنکسا ، جریا  لثم  دنتسه ، اهیپچ  مه  هورگ  کی  .دنتسه  هریغ  فرـشا و  اضردمحم ، ادیوه ،

.تسا رت  يوق  کیمادک  تارطاخ  هورگ ،

تسودرف هتشون  مه ، ناخاضر  نارود  هرابرد  .درادن  یخیرات  شزرا  ًالصا  فرشا ، لثم  دسیون  یم  اهبلط  تنطلس  زا  هک  یکی  نآ  ج :
طاقن زا  دـهاوخ  یم  هک  نیا  زا  ریغ  دـشابن ؛ عبانم  ریاس  رد  هک  تسین  ییون  بلطم  ًاـعقاو  فرـشا  تارطاـخ  رد  .تسا  رت  يوق  همه  زا 

ياهورین تارطاخ  هرابرد  اما  .دنک  عافد  شردارب  زا  دهاوخ  یم  اهنت  دسیون ، یم  یتقو  ادیوه  نودیرف  ای  .دنک  عافد  ناشدوخ  فعض 
.دراد دوجو  یتوافتم  ًالماک  ياهتواضق  امش  لوق  هب  پچ 

زا عافد  رد  صاخ    ِ يریگ تهج  کی  اب  وا  متفگ ، يردنکـسا  جریا  هرابرد  هک  روطنامه  .دـنرادن  یخیرات  شزرا  ًاعقاو  اهنآ  زا  یلیخ 
لیلحت نآ  رد  تسا و  هرود  کی    ِ يراـگن عیاـقو  زین  ینارهت  اـباب  ناـخ  لاـثما  تارطاـخ  .دـسیون  یم  شنیفلاـخم  تیموکحم  دوخ و 

ناخ بلطم  هدش ، هتشون  هدوت  بزح  لئاسم  هرابرد  هک  ییاهخیرات  مامت  زا  .دوش  یمن  تفای  رگید  طاقن  ای  ناریا  عاضوا  زا  یعامتجا 
تـسد نیا  زا  یلو  دراد ، يدـنت  تاکن  دـهد و  یم  يأر  نم  هیلع  هدرک و  تواضق  مه  تاقوا  یهاگ  .تسا  رت  هنافرط  یب  ینارهت  اباب 
تمدخ رد  دـنتفر و  كاواس  هاگتـسد  اب  شزاس  فرط  هب  هک  مه  يرظن  نسح  ولهاشناهج و  لاثما  راک  .میراد  يدایز  دادـعت  اه  مدآ 

موق و زا  نم  دـیوگ  یم  هلمج  زا  تسا ، هتـشون  یتاـفرخزم  ولهاـشناهج  ًـالثم  .درادـن  یخیراـت  شزرا  نیرتکچوک  دـنتفرگ ، رارق  نآ 
! متسه ینیمخ  هللا  تیآ  ناشیوخ 

؟ تسناد هنوگنیا  دوش  یم  مه  ار  یکلم  لیلخ  باتک  س :

رد .تسا  هدزن  يدوخیب  ماهتا  یـسک  هب  اج ، چـیه  رد  .دراد  توافت  اـهنیا  اـب  ًالـصا  وا  .تسا  تواـفتم  نارگید  اـب  نآ  تیهاـم  هن ؛ ج :
هدوت و بزح  هب  تبـسن  نامتـسایس  دوب  رتهب  هک  دوب  هتفگ  مه  ییاـج  .تسا  هدرک  رکذ  مه  ار  شدوخ  ياـهاطخ  یتح  اـهاج  یـضعب 

، تسا شدوخ  زا  لماک  عافد  هک  لاح  نیع  رد  یکلم » تارطاخ   » .میداد یمن  همادا  لکش  نآ  هب  دوب و  يرگید  هنوگ  هب  يوروش 
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ار دارفا  هتخاس و  هدوبن ، ًالـصا  هک  ار  يزیچ  يا  هماخ  .تسا  هتخاـسن  غورد  دوخ  زا  يا  هماـخ  رونا  لـثم  وا  .دراد  تواـفت  نارگید  اـب 
هریغ ناهرب و  هللادـبع  هک  ار  ییاهزیچ  ًالثم  ای  .دـننک  عافد  ناشدوخ  زا  دـنناوت  یمن  هک  هدرک  مهتم  مه  ار  یناسک  تسا ؛ هدرک  مهتم 

شالت نآ  رد  تسه ، شدوخ  تارطاخ  هک  مه  يورـسخ  ریما  کباب  هتـشون  زا  يرادقم  .دننامیـشپ  ناشدوخ  مه  الاح  دنـسیون و  یم 
هدز و هدوت  بزح  هب  یتاماهتا  دـنک ، ییوگ  غورد  هب  مهتم  ارم  هتـساوخ  هک  اهاج  یـضعب  رد  ًالثم  .دـهد  ناشن  فرطیب  ار  دوخ  هدرک 
وا زا  دیاب  .تسا  تسردان  اهنیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  بیذکت  هتشون ، شتـسود  ملق  هب  شدوخ  هلجم  رد  شدوخ  هک  ار  یبلاطم  یتح 
اج نیا  هب  هعفدکی  اما  تسا ، يرونایک  دییأت  رد  وت  تایرظن  مامت  دوش ، ینادـنز  يرونایک  هک  نیا  زا  لبق  لاس  کی  ات  روطچ  دیـسرپب 

؟ تسا هدش  رظن  رییغت  نیا  ثعاب  يزیچ  هچ  .دیوگ  یم  غورد  شا  همه  تسا و  یبلقتم  مدآ  يرونایک  هک  دسر  یم 

؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  رد  یلوحت  دیاش  س :

زا نیا  .ما  هتـشاد  دوب ، وا    ِ ُتب هک  يردنکـسا  جریا  هب  يداقتنا  متارطاـخ  رد  نم  هک  تسا  نیا  طـقف  نآ  تلع  .تسا  هرخـسم  نیا  ج :
هعفدـکی .مراد  لوبق  ار  يرونایک  رظن  نم  تفگ  یم  ًاحیرـص  متـشاد ، رظن  فالتخا  يردنکـسا  اـب  هک  یعقوم  یتح  .تسا  هنیک  يور 

؟ دسر یم  اجنیا  هب  هک  دش  روطچ 

؟ دیا هدید  امش  تسا ، هدش  رشتنم  مه  نایسناوآ  ریشدرا  تارطاخ  س :

طبـض ار  نآ  کباب  هک  هدوب  یخـساپ  شـسرپ و  کی  نیا  یلو  .دراد  يرو  هشیپ  هقرف و  هرابرد  یبلاج  رایـسب  بلاطم  .مدـید  هلب ؛ ج :
ریـشدرا .مراد  ما ، هدرک  خـیرات » اب  وگو  تفگ   » رد هک  ار  ییاهتواضق  نامه  زونه  یلو  .تسا  هدرک  رـشتنم  وا  گرم  زا  دـعب  هدرک و 

.دوب هدرک  ادیپ  يدیدش  ینیبدوخ  کی  دراد و  يا  هدمع  توافت  ییوج  هزرابم  یناوج و  نارود  اب  شرمع  رخآ  رد 

؟ دیا هدید  دراد ، کچوک  باتک  دلج  هس  اما  هتشونن ، تارطاخ  نیذآ  هب  س :

.دوبن دب  مه  نآ  دلج  ود  ما ، هدیدن  ار  نآ  موس  دلج  نم  .تسا  ینخس  يرد  ره  زا  تسین ، تارطاخ  هتبلا  ج :

؟ دیا هدیدن  ار  يولع  گرزب  باتک  س :

.ریخن ج :

.دننک پاچ  ناریا  رد  هداد  مه  ار  یکی  هدش و  پاچ  ناملآ  رد  یکی  س :

، شدوخ زا  قلطم  عافد  رد  نیقی  هب  .تسا  هتشون  هچ  هک  منزب  سدح  مناوت  یم  نم  ج :
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.هیقب ندرک  موکحم  يردنکسا و  جریا  شنمدار و 

.هدوت بزح  هب  هتسباو  ات  دنک  یفرعم  بیدا  دنمرنه و  کی  ناونع  هب  ار  شوخ  هدرک  یعس  نآ  مظعا  شخب  رد  س :

.دوب اپورا  رد  تسا ، هاگشناد  یملعم  شراکرتشیب  هک  وا  .دوبن  کی  هجرد  یلو  دوب  یبوخ  ًاتبسن  هدنسیون  وا  هرخالاب  ج :

؟ ریخ ای  دیا  هدید  ار  یتوملا  ءایض  تارطاخ  ًالثم  درب ؟ مان  ناوت  یم  ار  يرگید  ناسک  هچ  دارفا ، نیا  تارطاخ  زا  ریغ  س :

؛ تسا رتدـب  مه  ولهاشناهج  باتک  زا  .تسا  نارگید  ياـه  هتـشون  سیونور  تسین ، تارطاـخ  .ما  هدـید  ار  یتوملا  ءایـض  باـتک  ج :
هک هتفگ  اج  کی  ًـالثم  .تسا  هدـشن  پاـچ  نونکاـت  اـما  ما ، هتـشون  ار  اـهنیا  باوج  .دروآ  یمرد  خاـش  مدآ  هک  هتفگ  غورد  ردـقنآ 

فرـصنم ار  وا  رتخا  یلو  تفر  یم  اهنآ  اب  تشاد ، مه  يرونایک  دـنورب ، جراـخ  هب  یقرـش  ناـملآ  زا  دنتـساوخ  یم  نتورف  یمـساق و 
.تسین شدوخ  تارطاخ  مه  یتوملا  ءایض  باتک  .تسا  هدرک 

دیفم خـیرات  شراگن  رد  دـناوت  یم  ردـقچ  تارطاخ  دوش ، یم  رـشتنم  هک  يدانـسا  ًانایحا  یتاعوبطم و  يا ، هناخباتک  عبانم  رانک  س :
.دشاب

زا یلئاسم  هدش ، هتشون  پچ  هرابرد  هک  ییاهخیرات  تارطاخ و  اه ، هتـشون  زا  يرایـسب  رد  ًالثم  .تسا  يرایـسب  کمک  نم  رظن  هب  ج :
یم هک  تسه  اهنآ  رد  پچ  راکفا  ناریا و  ییاپورا و  ياهروشک  عیاقو  نآ ، زا  لبق  یتح  ربتکا و  بالقنا  زا  سپ  ناریا  پچ  شیادیپ 

.دشاب یخیرات  لیلحت  یسیون و  خیرات  يارب  يا  هیاپ  دناوت 

.دنراد داضت  ضقانت و  مه  اب  دراوم  یضعب  رد  س :

.درک یتسرد  تواضق  تشاذگ و  مه  رانک  ار  شا  همه  دوش  یم  .دشاب  هتشاد  دوجو  دناوت  یم  ج :

؟ درک دیاب  هچ  ضقانت  دراوم  هرابرد  س :

هتشاد یتبثم  ياه  هبنج  هک  میراد  لیـصا  يراگن  خیرات  کی  يولهپ  هرود  رد  .تسا  تسرد  مادک  دید  دیاب  ضقانت  دراوم  هرابرد  ج :
.دنوشن زور  لئاسم  دراو  بوخ ، ناراگن  خیرات  دندرک  یم  مه  ششوک  و 

.دننامب هنایم  ياهاضف  رد  ینعی  س :

دنتشون و ناخاضر  نارود  عفن  هب  ییاهخیرات  .دنتشون  ییاهزیچ  مه  يرگید  ناسک  .دنوش  ماندب  هن  دنروخب و  یبوچ  هن  ینعی  هلب ؛ ج :
مالسا زا  شیپ  هب  ار  تموکح  ات  دندرک  شالت 
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ياه هملک    ِ ینیزگیاج رد  مه  یناسک  نایرج  نیا  رد  هتبلا  .دندروآ  مک  لاس  دصراهچورازه  دودـح  اه ، هرود  نیا  نیب  اما  دـنناسرب ،
نسح طیحم  نیا  زا  دنشاب ، هتـسباو  هک  نآ  نودب  مه  یناسک  .دوب  یتبثم  راک  هک  دندرک  شالت  یجراخ  ياه  هملک  ياج  هب  یـسراف 
هدشن باب  یسیلگنا  زونه  ناخاضر  نارود  رد  .درک  باختنا  ییابیز  ياه  هژاو  هک  ناگرزاب  سدنهم  موحرم  لثم  دندرک ، ار  هدافتسا 

مه ییاهنآ  .دـنا  هدـناوخ  سرد  هسنارف  رد  ام  ياه  هدرکلیـصحت  رتشیب  .تفای  یم  هار  یـسراف  هب  هسنارف  نابز  زا  رتشیب  اه  هژاو  دوب و 
ای .دوب  هدـش  دراو  یـسراف  نابز  رد  یناملآ  هژاو  تردـنب  .دـندرک  یم  تداع  هسنارف  ياه  هژاو  نامه  هب  دـندوب ، هدـمآ  ناملآ  زا  هک 

ناریا خیرات  مه  هلودلاریـشم  متفگ ، هک  روطنامه  هتبلا  .دوب  بوخ  هک  دنتـشون  یبلاطم  دووادروپ  لثم  یناسک  ناتـساب  خـیرات  هرابرد 
ِدوخ .میراد  تودوره  زا  همه  زا  شیب  ناتـساب ، ناریا  زا  ام  .تسا  عیاقو  طقف  تسین ؛ یلیلحت  هجو  چیه  هب  یلو  تسا ، هتـشون  ناتـساب 

ناسانـشراک کـمک  هب  مه  نآ  هتبلا  .دـنناوخب  دـندش ، قفوم  اهدـعب  هک  ییاـه  هبیتک  نتم  زا  ریغ  میرادـن ؛ يزیچ  ناتـساب  ناریا  زا  اـم 
رگا .دـسیونب  مه  هتـسناوت  دـسیونب و  هک  هتـشاد  رارـصا  تقد  مامت  اب  وا  .دوب  کی  هجرد  راگن  خـیرات  تدودره ، .دنتـسناوت  یجراخ 

هب ناخاضر  هرود  رد  هدـع  نیا  هتبلا  .دوب  هتفر  نیب  زا  خـیرات  همه  دـیاش  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  ناتـساب  ناریا  خـیرات  ًابیرقت  دوبن  تودوره 
یم يراد  نید  هب  رهاظت  شتیلاعف ، يادتبا  رد  ناخاضر  .دننک  زاب  ناریا  رد  ار  برغ  گنهرف  هنیمز  دنناوتب  ات  دـنتخادرپ  ناتـساب  ناریا 
.درک عورـش  ار  بهذم  اب  هزرابم  لماک  روطب  دش ، طلـسم  هک  دعب  یلو  تفر ، یم  مق  هب  هنهرب  اپ  .تفر  یم  دجـسم  هب  هنهرب  اپ  درک ،

.دادن ناشن  دوخ  زا  يدایز  تمواقم  تیناحور  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  رد  یتح  اضردمحم ، ناخاضر و  هرود  رد 

نایرج رد  مق و  هسردـم  رد  اهیا  هدوت  مان  هب  هک  ییارجام  ای  دـنداد ، ماجنا  اهیا  هدوت  هک  دوب  یتارهاظت  لـمعلا  سکع  اـهنیا  هتبلا  س :
دش یم  هتشون  تیناحور  هب  زمرق  رهوج  اب  ییاه  همان  رابرد ، زا  هک  دیوگ  یم  یناقلاط  هللا  تیآ  موحرم  .تفرگ  تروص  یعقرب  ياقآ 

.درک یم  دیدهت  ار  اهنآ  و 

.دوب یناهبهب  هللا  تیآ  لزنم  زا  هکلب  دوبن ، رابرد  زا  ج :

.دوب مه  نوتبمل  سیم  ءایضدیس و  تالیکشت  .دوب  اهنآ  زا  شخب  کی  س :

.دندرک یم  پاچ  باتک  بهذم  هیلع  اهیا  هدوت  مان  هب  یتح  .دندوب  اهنیا  همه  ج :

زاب سنارفنک  زا  هک  یتقو  .دراد  یبلاج  بلاطم  یعقرب  ياقآ  يارجام  هرابرد  هدـش ، پاچ  ًاریخا  هک  یتالحم  دیهـش  تارطاخ  رد  س :
دندوب اهیا  هدوت  ای  هک  یتارهاظت  اب  ددرگ ، یم 
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دیاب هک  دنیوگ  یم  ًالثم  دنهد و  یم  راعـش  يدرجورب  ياقآ  هیلع  تارهاظت  نیا  رد  .دوش  یم  ور  هبور  دـش  یم  ماجنا  اهنآ  مان  هب  ای  و 
.دننک یم  ناتکیرحت  دنراد  نانمـشد  متفگ  هسردـم و  راوید  يالاب  متفر  مدوب ، هبلط  عقوم  نآ  هک  نم  دـیوگ  یم  يو  .دوش  هتـشک  وا 

نیب زا  هاش  نیا  رگا  هک  درک  یم  ساسحا  تیناحور  ینعی  .ددرگ  یم  زاب  اهارجام  نیا  هب  هاش  زا  تیناـحور  لابقتـسا  نیا  زا  يرادـقم 
.تفرگ دهاوخ  ار  وا  ياج  نیلاتسا  ًالثم  دورب ،

تـسد هب  اه  هتـشون  تارهاظت و  مامت  .تسا  هتـشونن  تیناحور  دـض  بهذـم و  دـض  هملک  کی  نارود ، نآ  مامت  رد  هدوت  بوخ  ج :
رـس ًالثم  هک  دندرک  دیدهت  نآ  رد  دنتـشون و  بهذم  دـض  ياهباتک  هیرـشن و  هدوت  بزح  مان  هب  .مدرک  رکذ  هک  تسا  یلماوع  نامه 

يراکمه اهییاکیرما  هاش و  هورگ  اب  مه  دنفـسا  زور 9  هک  تسا  یـسک  نامه  یناهبهب  ياقآ  شا  هنومن  .دـیرب  میهاوخ  ار  ناـش  همه 
درد نامیاهتشگنا  زونه  اهتدم  ات  هک  میتشون  زمرق  رهوج  اب  ردق  نآ  ام  هک  هتـشون  دوب ، یناهبهب  دزن  هک  ییاه  یـشنم  زا  یکی  .تشاد 

تـسد مه  راک  لصا  .دوب  یناهبهب  لزنم  رد  نایرج  نیا  زکرم  نم  رظن  هب  .میتشون  فلتخم  دارفا  هب  هماـن  بش  ياـه  همین  اـت  .درک  یم 
ار یسک  مق  رد  ام  .تسا  ریسفت  لباق  تمسق  نیا  رد  مه  یعقرب  ياقآ  نتـشگرب  .دوب  ایـس  هتـسدوراد  رابرد و  اهییاکیرما ، اهیـسیلگنا ،

.دوبن اهیا  هدوت  راک  هدش ، مه  یتارهاظت  نینچ  رگا  .دنکب  تارهاظت  هک  میتشادن 

.دشاب يوزنم  رمع  رخآ  ات  یعقرب  دش  ثعاب  مه  نیمه  دندرک و  ار  راک  نیا  یعقرب  ياقآ  زا  تیعبت  ناونع  هب  س :

هناخ فرط  هب  یتح  دـنراذگب و  يدرجورب  ياقآ  لباقم  رد  ار  یعقرب  ات  دوب  دارفا  نیمه  طـسوت  دـش ، اـجنآ  هک  مه  يراـک  ًاـمتح  ج :
هدـمع .دـنتخادنا  هار  یفلتخم  فیاظو  اب  گنج و  عورـش  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  تسا  ینایرج  هعومجم  نیا  .دـنورب  يدرجورب  ياقآ 
دندرک یم  هیهت  یتالاقم  اهنیا  .دوب  اه  همانزور  رد  ناریا  هدوت  بزح  مان  هب  تیناحور ، دـض  بلاطم  راشتنا  ناـیرج  نیا  تیلاـعف  نیرت 

.دمآ یم  تسا ، يوق  رایسب  نمشد  هک  نیا  هدوت و  بزح  رطخ  يوروش و  هیلع  یبلاطم  اهنآ  رد  هک 

نامز رد  وا  هتبلا  .درب  مان  يو  زا  یتازرابم  ربهر  کی  ناونع  هب  ناوتب  هک  تسین  ینیمخ  ماما  اب  هسیاـقم  لـباق  يدرجورب  هللا  تیآ  س :
هرود رد  تشاد ، ار  ناردارب » بزح    ِ» يربهر زاریـش  رد  هک  ینیـسح  نیدلاروندیـس  اقآ  یتح  .دوب  هدـش  دـیعبت  ریگتـسد و  ناـخاضر 

هرود رد  یلو  .دندوب  هدرک  دیعبت  ار  وا  مه  دعب  دوب ؛ هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتسد  ناخاضر 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


571 ص :

.دنتشاد اهتسینومک  هدوت و  بزح  نیلاتسا ، مان  هب  یحبش  زا  یمیب  اهنیا  ات 32 ، ياهلاس 20  نیب  صوصخب  اضردمحم ،

نیلاتـسا و زا  دـعب  اما  دنتـسناد ، یم  هتفر  نیب  زا  ار  وا  گنج ، هب  يوروش  دورو  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  اـهییاکیرما  اهیـسیلگنا و  رکف  ج :
.دوب هدش  سکعرب  اهنآ  رکف  تسا و  هدنام  یقاب  دنمورین  يوروش  هک  دندید  وا  ياهیزوریپ 

؟ دشن هدافتسا  يزیواتسد  ناونع  هب  نآ  زا  یتح  ای  .درکن  کمک  عوضوم  نیا  هب  هقرف  هلأسم  ایآ  س :

درک میهاوخ  ثحب  ًادـعب  ار  هقرف  هلأسم  .تسین  نآ  رد  يدـیدرت  تسا ؛ هدرک  کمک  سرت  نیا  هب  هک  دوب  یلماوع  اـهنیا  همه  هلب ؛ ج :
دوب نایرج  رد  تیناحور  هیلع  یتخس  گنج  مه ، ناخاضر  نامز  رد  هتبلا  .دوب  هچ  هقرف  يارجام  رد  اهیسیلگنا  اهییاکیرما و  شقن  هک 

.دوب هدرک  هضبق  ار  اج  همه  ناخاضر  و 

.دوب هتفگ  مه  يدج  ار  نیا  .تسا  سب  ار  ام  دنوخآ  هاجنپ  تکلمم  يارب  تفگ  یم  هلب ؛ س :

.دنهدب ناحتما  دیاب  نتشاذگ  همامع  يارب  هک  دوب  هدرک  ررقم  هلب ؛ ج :

ناریا هب  هک  مینیب  یم  ار  یقرـشتسم  كدـنا  هک  تسا  یثحب  اجنیا  رد  .دوب  نیقرـشتسم  ریثأت  تحت  ام  ياـهیراگن  خـیرات  زا  یخرب  س :
نیب زا  یپرد  ای  هک  یتکرح  .دروخ  یم  مشچ  هب  يرامعتـسا  تکرح  کی  یـسانش ، قرـش  تیلاعف  هدـمع  يارو  .دـشاب  هتـشاد  هقالع 

خیراـت زا  يا  هدـمع  شخب  لاـحره  هب  .قرف  بهاذـم و  یموـق و  تاـفالتخا  دـیدشت  یپ  رد  اـی  تسا و  تلم    ِ یگنهرف تیوـه  ندرب 
.دوب اهسانش  قرش  ریثأت  تحت  هاشاضر ، هرود    ِ یسیون

دنچ زا  نم  ًاقافتا  .دندمآ  اهییاکیرما  مه  رخاوا  نیا  .يوروش  لها  یناملآ و  يوسنارف ، یـسیلگنا ، دـنهورگ : دـنچ  اهـسانش  قرـش  ج :
یکی .دنتـسه  ناریا  ندـمت  ناریا و  هتخابلد  قشاع و  شناگدنـسیون  هک  مدـناوخ  میدـق    ِ ناریا هرابرد  باتک  ود  ییاـکیرما  هدنـسیون 
ناونع هب  اهـسراپ  صوصخب  میدق ، ندمت  زا  ردـقچ  اهنیا  .تسا  ایـشرپ » ، » تسا یـسیلگنا  هب  هک  مه  يرگید  تسا و  هناسفا » يولهپ  »
سیم .نوتبمل  سیم  يرگید  تسا و  نوارب  دراودا  یکی  ناتـسلگنا ، ناسانـش  قرـش  زا  اما  .دـنا  هدرک  لـیلجت  ریذـپان  تسکـش  یموق 

سیورس تنجیلتنیا  نامزاس  هجراخ ، ترازو  يارب  صاخ    ِ یسایس تیرومأم  هک  تسا  یصخش  .تسا  مولعم  ًالماک  شفیلکت  نوتبمل 
هتـشون هک  داوساب  ققحم و  نوتبمل  سیم  یکی  میراد ، نوتبمل  سیم  ود  عقاو  رد  .دوب  مه  يداوساب  مدآ  .تسا  هتـشاد   MI6 شخب و 

سوساج و هک  ینوتبمل  سیم  يرگید  تسا و  أنتعا  لحم  مه  زونه  شیاه 
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.تشادن یسوساج  لغش  نوارب  دراودا  هتبلا  .دوب  ناریا  رد  ناتسلگنا  لماع 

.تشادن ًامیقتسم  هتبلا ؛ س :

.تشادن تیرومأم  ًامیقتسم  هلب ؛ ج :

ار يرگییاهب  يرگیباب و  .دـش  اهیزاب  نیا  عفادـم  سیلگنا  هک  مه  دـعب  .داد  شیازفا  ناریا  رد  ار  يرگیباب  دوب و  اهدرل  هداوناخ  زا  س :
.دنتخادنا هار  اهیسیلگنا 

عورش ناردنزام  زا  هک  تیئاهب  اما  .تسا  ناتـسلگنا  مه  اهنآ  هدمع  زکرم  دوش ؛ یم  هدید  حوضو  هب  يرگیباب  رد  اهیجراخ  تسد  ج :
.تشاد مه  ینورد  ياه  هتسه  دش ،

.رتمهم ثحب  نآ  تالیکشت  سأر و  تسا و  ثحب  کی  هورگ  دارفا  اما  هلب ؛ س :

يا هتخاسدوخ  زیچ  کی  شدوخ  .دـنتخاس  دـندروآ و  جراخ  زا  ار  نآ  اـی  هدوب ، هتخاـسدوخ  لوا  زا  هقرف  نیا  هک  دـید  دـیاب  هلب ؛ ج :
...زا هکنیا  ای  هدمآرد 

باب دعب  .دش  تسرد  یلفحم  هلب  .دنتشگ  یم  یلفحم  لمحم و  لابند  هب  دوب ، یتاداقتنا  تاضارتعا و  نآ  رد  هک  يا  هعماج  رد  ای  س :
رد مه  نآ  زکرم  .دـنک  یم  عمج  دوخ  رود  ار  اهیـضاران  نیفلاخم و  تسا و  یبلاج  هتخاـس  هک  دـندید  نم  رظن  هب  .دـمآرد  زاریـش  زا 

ار ریناز  لاثما  درک و  یم  يزاب  ناتـسلگنا    ِ یجراخ تسایـس  يارب  ار  رواشم  شقن  ًامتح  مه  نوارب  درل  هتبلا  .دوب  نیطـسلف  لیئارـسا و 
.دندوب ناشیا  نادرگاش  زا  مه ، وا  لاثما  هداز و  یقت  .درک  یم  تیبرت 

ار برغ » هفـسلف   » یغورف هتبلا  .اهنآ  هباشم  ناسیون  خـیرات  همه  اهنیا و  همه  تشاد ؛ هطبار  اهنیا  اب  مه  یغورف  .دـندوب  مه  اـب  همه  ج :
.تسه یبلاج  رثا  هک  درک  رشتنم  ناریا  رد 

هب سوساج ،   ِ نوتبمل یتقو  ًالثم  هک  دننک  یم  هدافتـسا  تیعقوم  زا  هک  نیا  ای  تسا و  نیا  ناشتـسایس  ای  اه  یبرغ  هک  دـنیوگ  یم  س :
.دنروآ یم  سانـش  ناریا  ناونع  هب  ار  وا  دیایب ، مالک  ذوفن  ات  دنـشاب  هتـشاد  مه  یـسایس  يداع و  ههجو  هک  نیا  يارب  دـیآ ، یم  ناریا 

، ناتـسناغفا يایاضق  شا  هنومن  هک  دوب  مه  زواجتم  سوساج  دوب و  بونج  سیلپ  سیئر  هک  دـینک  هاگن  ار  سکیاـس  یـسرپرس  ًـالثم 
یخیرات تاقیقحت  دهاوخب  داتـسا  کی  ای  وجـشناد و  کی  رگا  نالا  .دوش  یم  سانـش  خـیرات  دور  یم  مه  نیا  اما  .تسا  نامرک و ... 

، یسانش ناریا  هب  هک  ار  يدعتـسم  ياهمدآ  اهنآ  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  .دور  یم  سکیاس  یـسرپرس  تارطاخ  غارـس  هب  دشاب ، هتـشاد 
ینورد تیصخش  کی  درف ، نیا  هویش ، نیا  اب  .دننک  یم  تیبرت  هدرک و  مادختسا  دنراد  هقالع  قشع و  یسانش  خیرات  یسانش و  قرش 

رد مه  يولع  گرزب  ياقآ  مدید  نم  .دراد  دنتسه ، نآ  ریثأت  تحت  همه  هک  یهجوم  ینوریب  تیصخش  کی  سوساج و  مان  هب 
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، دنناد یم  سوساج  ار  ناشیا  هک  یناسک  هب  هدرک و  نوتبمل  سیم  زا  يرایسب  لیلجت  ناملآ  پاچ  هچ  ناریا و  پاچ  هچ  شتارطاخ - 
يرگید شخب  رد  .دنناد  یم  سوساج  ار  وا  دشاب ، بوخ  یسک  راک  رگا  هک  تسا  یضرم  ناریا  رد  هک  دیوگ  یم  مه  دعب  .دپوت  یم 

دیوگ یم  .دنا  هدرک  راک  نوتبمل  سیم  رظن  ریز  لاس  ود  هدوت ، بزح  ياضعا  زا  یـشخب  يربط و  ناسحا  وا ، هک  دـنک  یم  هراشا  مه 
.میدوب رومأم  هدوت  بزح  فرط  زا  ام  هک 

ترافـس رد  يربط  يولع و  ندرک  راک  اـب  بزح  تیرثکا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دـنک  یم  عاـفد  شدوخ  زا  يولع  نم  هدـیقع  هب  ج :
رد اهنآ  راـک  نوچ  .میدروآ  ربهر »  » هماـنزور هب  میدیـشک و  نوریب  دوز  یلیخ  ار  يربط  دـندوبن و  قفاوم  مجرتم  ناونع  هب  ناتـسلگنا 
رد مه  دـعب  .تشادـن  اهزیچ  نیا  هب  يراک  .دوب  یلقتـسم  ورکت و  مدآ  هشیمه  يولع  .دوب  هدرک  داجیا  یماندـب  بزح  يارب  تراـفس ،
زا يدارفا  هک  مراد  لوبق  ار  هتکن  نیا  نم  .دنک  یم  عافد  اجنآ ، رد  شراک  دوخ و  زا  وا  .درک  راک  هب  عورـش  يوروش » گنهرف  هناخ  »

تسایند و ياهانثتـسا  وزج  ناریا  .تسا  دـنمورین  يوق و  یگنهرف  ياراد  ناریا  هک  ارچ  دنتـسه ؛ دـنمقالع  ناریا  هب  یبرغ  ياـهروشک 
یناملآ نابز  هب  ار  ناتـسلگ » ، » یناملآ هدنـسیون  کی  هک  مدینـش  ناملآ  ویدار  ياـهراتفگ  زا  یکی  رد  ًـالثم  .تسین  نآ  رد  يدـیدرت 
نامسآ زا  هک  تسا  يا  هدورس  تسین ؛ ینیمز  هدورـس  کی  باتک  نیا  هک  هتفگ  هتـشون و  نآ  يارب  يا  همدقم  وا  .تسا  هدرک  همجرت 

هک تقو  نآ  هک  دـننک  یم  رکف  دوخ  شیپ  اهنیا  .دنتـسه  دـندوب و  ناریا    ِ ینغ هداعلا  قوف  گنهرف  قاشع  اهنیا  .تسا  هدـمآ  نیمز  هب 
ياهنامزاس .دنتـشادن  یندـمت  زونه  دـندرک و  یم  یگدـنز  اـهنومیم  لـثم  اـهتخرد و  يـالاب  اـهنیا  تشون ، یم  ار  ناتـسلگ »  » يدـعس

روشک عفن  هب  هک  دنیوگ  یم  مه  دعب  دنتسرف و  یم  ناریا  هب  ار  اهنیا  .دنریگ  هرهب  رصانع  نیا  زا  هک  دننک  یم  ششوک  مه  یـسوساج 
.تسا یعقاو  تسرپ  نطو  کی  نوتبمل  سیم  ینعی  .دندرک  یم  راک  ناشروشک  عفن  هب  ًاعقاو  مه  اهنیا  .دینک  راک  ناتدوخ 

هب یتسرپ  نطو  عون  نیا  اما  .دنتـسه  لوغـشم  مه  نالا  دندرک ، یم  هئطوت  یـسوساج و  دوخ  نطو  عفانم و  يارب  اهنیا  ًاملـسم  هلب ؛ س :
.دوش یم  مامت  اقیرفآ  ایسآ و  مالسا ، ناهج    ِ يدوبان تمیق 

سیم .دنـشاب  دـنمقالع  مه  ناریا  ندـمت  هب  دنتـسه ، هدرکلیـصحت  هک  یلاح  نیع  رد  هک  دـندرک  یم  ادـیپ  ار  يدارفا  نینچ  اـهنیا  ج :
همه نوچ  دوب ، هتفرگن  دای  ناریا  رد  یبوخ  نآ  هب  ار  یسراف  نابز  .تسناد  یم  بوخ  مه  ار  یـسراف  نابز  دوب ؛ هدرکلیـصحت  نوتبمل 

تدوخ نطو  هب  ورب و  يور  یم  ناریا  هب  رگا  هک  دنهد  یم  دای  ییاهمدآ  نینچ  هب  نیا  زا  دعب  .دوب  هتفرگ  دای  ناتسلگنا  رد  ار 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 592 

http://www.ghaemiyeh.com


574 ص :

.دش یم  ناریا  هب  اهتنایخ  همه  نیا  دندمآ و  یم  اجنیا  هب  دنتشاد  دوخ  نطو  هب  هک  يا  هقالع  مامت  اب  اهنیا  .نک  تمدخ 

رد مسیلانویـسان   » باتک .خـیرات  رگلیلحت  رادمتـسایس و  سابل  رد  هتبلا  دوب ، ایـس »  » ياهـسوساج زا  ًاملـسم  متاک ، دراـچیر  نیمه  س :
.دشاب یم  يرامعتسا    ِ یخیرات ياه  هشیدنا  یخرب  ياقلا  هدنسیون و  يالاب  ياهیسرتسد  زا  یکاح  ناریا »

يرگید ناریا و  گنهرف  هرابرد  قیقحت  ناشدوخ و  هقالع  يریگیپ  یکی  دنتشاد : هفیظو  ود  دنداتسرف ، یم  ناریا  هب  هک  ار  يدارفا  ج :
هکلب دنـشاب ، هدش  تیبرت  صوصخب ، راک  نیا  يارب  ًالبق  هک  دنتـسین  ییاهمدآ  دارفا  نیا  .یـسوساج  ینعی  ناشدوخ ؛ نطو  هب  تمدخ 

.دنتسرف یم  ناریا  هب  همانرب  اب  ار  نوتبمل  سیم  لثم  دنیایب ، ناریا  هب  دنهاوخ  یم  دنوش و  یم  هتسجرب  هک  ییاهنآ 

نیا ياهدادـخر  ثداوـح و  عیاـقو ، مکی ؛ میراد : عوـضوم  هس  ههرب  نـیا  رد  .میوـش  یم  ات 32  ياـهلاس 20  دراو  ثحب  نـیا  اـب  س :
اب راـبرد  هک  یثداوـح  موـس ؛ .دـمآ  دوـجو  هب  هرود  نـیا  رد  هـک  یـسایس  يرکف  ياـهنایرج  اـههورگ و  بازحا ، مود ؛ .لاـس  هدزاود 

.دنتشاد هقطنم  رد  يوروش  اکیرما و  سیلگنا ، یجراخ  تسایس 

ادیپ ناریا  خیرات  رد  یمهم  عیاقو  يرگید  زا  سپ  یکی  .تسا  رـصاعم  خیرات  كرحترپ  هداعلا  قوف  ياه  هرود  زا  یکی  هرود  نیا  ج :
یناهج مود  گنج    ِ یطابترا هار  ناریا  .تسا  یناهج  مود  گنج  ینعی  ناهج ، خیرات  عیاقو  نیرتگرزب  زا  یکی  مه ، تلع  .تسا  هدش 
ناریا ریخا  لاسدـص  خـیرات  نارود  نیرت  هثداـحرپ  هب  ار  هرود  نیا  اـهنیا ، بیکرت  .دوـب  فرطود  هجوـت  دروـم  مهم  زکارم  زا  یکی  و 

.درک لیدبت 

هلأسم ناخاضر و  تلود  طوقس  هثداح  نیلوا  .دوب  يدایز  ثداوح  دهاش  مه  متـسیب  نرق  طساوا  ات  مهدزون  نرق  طساوا  زا  ناریا  هتبلا 
اب ار  راجاق  تموکح  دنتشاد ، دصق  ادتبا  رد  اهیسیلگنا  دراد ، دوجو  هک  تاعالطا  ردق  نآ  ساسارب  نایرج ، نیا  رد  .تسوا    ِ ینیشناج

دندید .درک  یم  یگدنز  ناتسلگنا  رد  هک  ارچ  دناد  یمن  یسراف  نابز  وا  هک  دندید  دعب  .دننادرگرب  ناریا  هب  هرابود  هاشدمحا ، رـسپ 
يرگید رظن  اـهیوروش  هک  هدـش  هتفگ  دروم  نیا  رد  .دـنروایب  راـک  يور  دـناد ، یمن  یـسراف  ناـبز  ًالـصا  هک  ار  یهاـش  دـنناوت  یمن 

دشابن يرگید  سک  دسرب و  تردق  هب  ناخاضر  رسپ  دنتـساوخ  یم  اهیوروش  ینعی  .مرادن  رطاخ  هب  ار  فرح  نیا  عبنم  هتبلا  دنتـشاد ،
.دوش ظفح  یعیبط  تلاح  ات 

اب هتشون  تسودرف  هک  روطنامه  دوب و  ناملآ  قشاع  تسیشاف  کی  هک  مه  اضردمحم 
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شوـگ هب  هقلح  مـالغ  ینعی  رکوـن  ار  دوـخ  لوا  زا  اضردـمحم  بیترت  نیا  هب  .دـنداد  وا  هـب  ار  تنطلـس  هرخـالاب  دوـخ ، ندرکراوـخ 
مه یناسک  .دنرادرب  دنناوت  یم  زین  ار  وا  دنتـشادرب ، ندروخ  بآ  لثم  ار  شردـپ  هک  روطنامه  تسناد  یم  وا  .تسناد  یم  ناتـسلگنا 

رییغت نیلوا  نیا  بیترت  نیا  هب  .ناخاضر  هب  نداد  شحف  هب  دندرک  عورـش  دـندنام ، ناریا  همکاح  تأیه  نیب  رد  ناخاضر  هرود  زا  هک 
.دمآ دوجو  هب  طوقس  نیا  هجیتن  رد  هک  تسا  یساسا 

تـسایس ای  دوب  یغورف  راک  ًاعقاو  نیا  دـنریگب ؟ ماقتنا  ناـخاضر  زا  مدرم  هک  دـندادن  هزاـجا  وا  لاـثما  یغورف و  یلعدـمحم  ارچ  س :
.دنتفرگ یم  ماقتنا  ناخاضر  زا  دندوب  هدرک  اهر  ار  مدرم  رگا  دوب ؟ هدش  هتکید  هنوگ  نیا  وا  هب  نیقفتم 

.دوب فیعـض  رایـسب  تشادـن و  ناریا  رد  یـشقن  زونه  گـنج  لـیاوا  رد  هک  مه  يوروـش  تسایـس  .دوـب  ناتـسلگنا  تسایـس  نیا  ج :
، دندش یم  دراو  مدرم  رگا  .دـیآرد  شتـسد  زا  راک  دیـسرت  یم  .دـنک  نادـیم  دراو  ار  مدرم  نایرج ، نیا  رد  تساوخ  یمن  ناتـسلگنا 

مامت ناخاضر ، شترا  مامت  زا  یتسیاب  دـنریگب ، ماقتنا  ناخاضر  زا  دنتـساوخ  یم  مدرم  رگا  .دـنامب  یقاب  اهنآ  سلجم  هک  دوبن  مولعم 
مایق کی  هب  ماقتنا  نیا  رگید  ترابع  هب  .دوبن  ناخاضر  صخش  اهنت  .دنتفرگ  یم  ماقتنا  ناخاضر  نارکون  مامت  زا  ناخاضر و  يالکو 

نارهت زا  تعرـس  هب  ار  ناخاضر  بیترت  نیا  هب  .دیآرد  هب  ناتـسلگنا  تسد  زا  شلرتنک  دوب  نکمم  هک  دـش  یم  لیدـبت  یگرزب  یلم 
هبنج تاضارتعا  نیا  هک  دوب  نیا  تلع  .دنداتـسرف  روشک  زا  جراخ  هب  ًاعیرـس  ار  وا  مه  اجنآ  زا  دندرب و  ناهفـصا  هب  دـندرک و  نوریب 

.دندرک مه  یتسرد  راک  ناشدوخ ، عفانم  ساسا  رب  .دنکن  ادیپ  يا  هدوت  یمدرم و 

.دادرارق نودب  هزاجا و  نودـب  هتبلا  دـندمآ ، ناریا  هب  مه  اهییاکیرما  ناتـسلگنا ، تردـق  فعـض  هلأسم  ناخاضر و  طوقـس  هجیتن  رد 
یـسارکومد کی  مه  نآ  دنهدب ، مدرم  هب  يرگید  زیچ  دیاب  دوب ، هماکدوخ  هک  ناخاضر  میژر  لباقم  رد  هک  دندرک  یم  رکف  نونکا 

یمک ات  دنتفای  هزاجا  دندوب ، مورحم  ندیشک  سفن  زا  لاح  ات  هک  یناسک  بیترت  نیا  هب  .تسا  یـساسا  رییغت  نیمود  نیا  .دوب  ییادتبا 
هب فلتخم  بازحا  شیادیپ  يارب  ههرب  نیا  رد  شالت  مه  اوق  مامت  اب  هتبلا  یلو  .دـنیوگ  یم  نانیمطا  هچیرد  نآ  هب  هک  دنـشکب ، سفن 

.دروخ یم  مشچ 

.دیا هدید  ار  یلم  دانسا  نامزاس  پاچ  بازحا » خیرات   » باتک س :

نیا لیکـشت  زا  دـعب  .دـش  لیکـشت  هک  تسا  یبزح  نیلوا  دـیاش  .دوب  ناریا » هدوت  بزح   » عقوم نآ  رد  بزح  کی  .ما  هدـیدن  هن ؛ ج :
بزح  » مـه دــعب  .دــش  ادــیپ  روـشک  هـب  يو  تشگزاـب  زا  دــعب  ءایــضدیس  یلم » هدارا  بزح   » .دــندش ادــیپ  رگید  بازحا  بزح ،

مه دعب  .دش  ادیپ  حتاف  تسیلایسوس »
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هکلب دـندوبن ، بزح  رگید  اـهنیا  هـک  دـندروآ  ار  تلادـع » بزح   » و تسیلایــسوس » بزح   » یتـشد یلع  ییاـبطابط و  قداصدــمحم 
بزح  » .دوب مه  هداز  يرئاح  نسحلاوبا  لالقتـسا ِ»   » بزح .دوب  مه  ناتـسرپ » نهیم  بزح   » بزح نیا  دـنچره  .دـندوب  ییاـهکهورگ 
بزح  » مه دعب  .مدرب  مسا  هک  تسا  ییاهنامه  دش  ادیپ  هک  یبازحا  نیلوا  .دـندش  ادـیپ  ًادـعب  اهنیا  .دوب  مه  هنطلـسلا  ماوق  تارکومد »

هنوگراـمیب   ِ ییارگ ناریا  دـنت  شیارگ  دوب و  مسینووش  یعوـن  هک  دوـب  مه  روپکـشزپ  نسحم  مسیناریا » ناـپ   » .دـش لیکـشت  رهورف »
.دشاب هتشاد  دوجو  یناهنپ  ياهتسد  هیضق  تشپ  دیاب  هتبلا  .تشاد 

.دوب رهورف  شویراد    ِ يربهر هب  و  مسیناریا » ناپ   » هیاپ رب  ناریا » تلم  بزح   » مه یکی  .دش  میسقت  ریت  یس  زا  دعب  هتبلا  س :

ار عوضوم  نیا  دـمآرد و  یمدرم  بزح  کی  تروص  هب  هرود  نیا  رد  هک  ینامزاس  اهنت  .تسیچ  بازحا  نیا  تیهاـم  مینیبب  دـیاب  ج :
یباحس یناجنـسفر ، ياقآ  یتح  .میا  هتـشون  لصفم  ار  نیا  مه  خیرات » اب  وگو  تفگ   » باتک رد  .دوب  هدوت » بزح  ، » دنراد لوبق  همه 
یضعب هک  دندوب  يرکفمه  ياههورگ  عقاو  رد  بازحا  ریاس  دوب و  هدوت » بزح   » یعقاو بزح  اهنت  هک  دندوب  دقتعم  مه  دمحا  لآ  و 

اه هدرکلیصحت  نیسدنهم و  نارکفنـشور ، ناشرتشیب  هک  ناریا » بزح   » اهنیا نیب  رد  .دندوب  کچوک  رگید  یـضعب  گرزب و  اهنآ  زا 
.دوب یعقاو    ِ ینعم هب  ییارگ  یلم  رادفرط  ًاعقاو  دندوب ،

!؟» تارکومد لایسوس   » رایتخب ریبعت  هب  ای  .مسیلایسوس  مسیلانویسان -  س :

.دندوبن تسیلایسوس  هجو  چیه  هب  اهنیا  یلو  هلب ؛ ج :

.تشاد مسیلایسوس  هنیمز  رد  یتاوزج  ینایب  یقن  یلع  س :

هک میراد  هرود  نیا  رد  مه  ار  ءایضدیس  یلم » هدارا  بزح   » .اپورا ياهتارکومد  لایسوس  مامت  لثم  دوب ، مسیلایسوس  شمسا  طقف  ج :
ِردپ ار  شردپ  .تشاد  یگتـشکردپ  هاش  اب  زوریف  رفظم  .تخادنا  هار  زوریف  رفظم  ار  ادصورـس  نیا  نم  هدـیقع  هب  .درک  ییادـصورس 

ءایـضدیس هلیـسوب  هاش  رـسپ  دض  نایرج  هک  درک  یم  روصت  دوب ، هدرک  دیعبت  ار  وا  ناخاضر  هک  ءایـضدیس  ندمآ  اب  .دوب  هتـشک  هاش 
.درک بزح  نیا  ناگرا  تفرگ و  ار  زورما » دعر   » همانزور مه ، هدیا  نیمه  اب  .دوب  يا  هناقمحا  روصت  ًاعقاو  نیا  .دمآ  دـهاوخ  دوجوب 

يا هرخسم  عوضوم  کی  هب  ندروخ و ...  عانعن  ياچ  نتشاذگ ، یتسوپ  هالک  اب  درک ، هک  ییاهتقامح  اب  ءایـضدیس  یلم » هدارا  بزح  »
.تفرگ هرخسم  هب  ار  وا  ياهراک  شا  همانزور  رد  مه  ناریا » هدوت  بزح   » .دش لیدبت 
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.دوب هدرتسگ  شتاغیلبت  تشاد و  يددعتم  تایرشن  یتدم  یلو  س :

.درک بلج  مه  ار  يا  هدع  دندرک و  یم  يدایز  تاغیلبت  .دوب  شرایتخا  رد  یعیسو  هجدوب  هک  ارچ  دندرک ، یم  جرخ  يدایز  لوپ  ج :
کی هب  دندوب و  هدـش  عمج  شربورود  مه  ناخاضر  نارود  ناگبخن  نامه  زا  يا  هدـع  دوب و  یمالـسا  یقرتم  ناریا  نتخاس  شراعش 

.دش ادج  وا  زا  مه  زوریف  رفظم  درک و  يزاب  ار  دوخ  شقن  دوز  یلیخ  یهتنم  .دوب  هدش  لیدبت  نایرج 

؟ تشاد ریثأت  شقن  نیا  هب  نداد  نایاپ  رد  ردقچ  دش ، ماجنا  ءایضدیس  هیلع  سلجم و  رد  هک  قدصم  تبحص  س :

هتشذگ قدصم ، رتکد  هتـشذگ  .دوب  قدصم  رتکد  ندمآ  نادیم  هب  دمآ ، دوجو  هب  لوحت  هجیتن  رد  اجنیا و  رد  هک  يرگید  هدیدپ  ج :
هرود رد  دوب و  هتفر  دـیعبت  هب  هدرک و  تمواقم  ناخاضر  نارود  رد  هک  دوب  یـسک  وا  .دوب  شزرااـب  هداـعلا  قوف  یلم و  ههجو  اـب  يا 
.درک أفیا  یگرزب  هتـسجرب و  شقن  مه  رخآ  اـت  دـش و  تسایـس  نادـیم  دراو  قدـصم  .دـندوب  هدرک  دـیعبت  ار  وا  زاـب  مه  اضردـمحم 

تـسایس لماع  اهنیا  يود  ره  هک  داد  ناـشن  شفرح  .تشاد  یگرزب  رایـسب  شقن  ءایـضدیس  هداز و  یقت  ندرک  حـضتفم  رد  قدـصم 
.درک لابند  ار  یبوخ  تسایـس  شتیلاعف ، مامت  رد  قدـصم  .درادـن  یلم  هبنج  ناـشتیلاعف  دـننک و  یم  يزاـب  شقن  دنتـسه ، ناتـسلگنا 

.دنامب یقاب  هتسجرب  تیصخش  کی  ناونع  هب  ناهج  خیرات  رد  وا  مسا  دش  ثعاب  هک  یلم  ًاعقاو  لزلزت و  نودب  ریگیپ ، تسایس 

.دوب زومرم  اما  هتسجرب ، هرهچ  ماوق  .میراد  ار  ماوق  هرود  نیا  رد  س :

زا سپ  هاشدـمحا و  نارود  رد  هک  يراب  نیلوا  .درک  يزاب  ناریا  تسایـس  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دـمآ ، راـک  يور  ماوق  تقو  ره  ج :
هرادا يارب  عیـسو  تارایتخا  اب  لاس  جـنپ  يارب  ار  وپـسلیم  هک  نیا  یکی  درک : راـک  ود  دیـسر ، يریزو  تسخن  هب  ءایـضدیس  ياـتدوک 

يوروش و ضارتـعا  یپ  رد  لاس 1301 و  رد  .داد  لیوا  درادناتـسا  هب  ار  تیالو  جـنپ  ره  تفن  هک  نیا  مه  یکی  .دروآ  ناریا  داـصتقا 
راب نیا  .دـش  ریزو  تسخن  هرابود  ماوق  لاس 1302  رد  .درک  كرت  ار  هنحص  ماوق  تفر و  نیب  زا  لیوا  درادناتـسا  دادرارق  ناتـسلگنا ،

ضارتـعا هجیتـن  رد  مه  دادرارق  نیا  .داد  رلکنیـس  ییاـکیرما  تکرـش  هب  ناریا  لامـش  تیـالو  جـنپ  رد  ار  تفن  جارختـسا  زاـیتما  مه 
.تفر جراخ  هب  درک و  نوریب  ناریا  تسایـس  زا  یلک  هب  ار  ماوق  ناخاضر ، هرود  نیا  رد  .دـشن  یلمع  تفر و  نیب  زا  هراـبود  يوروش 
يارب ار  ییاکیرما  ناراشتـسم  هرود  نیا  رد  دوبن و  ریزو  تسخن  رتشیب  مه  لاس  کی  .دش  ریز  تسخن و  تشگرب و 1321  رد 1320 
لاجنج هب  نایرج  نیا  .دش  زاغآ  هرکاذم  اهییاکیرما ، هب  لامـش  تفن    ِ يراذگاو يارب  هرود  نیا  زا  .درک  توعد  سیلپ  يرمرادـناژ و 

لاس 1325 رد  ناجیابرذآ 
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.دیسر تردق  هب  هرابود  ریت 1331  یس  نایرج  رد  ماوق  .دیماجنا و 

.دینک ثحب  هراب  نیا  رد  یمک  دشاب ، مهم  تمسق  نیا  دیآ  یم  رظن  هب  س :

هک مه  يراک  نیلوا  .درک  توعد  تارایتخا  نامه  اب  زاب  ار  وپسلیم  .درک  دیدجت  ار  اکیرما  یماظن  ناراشتسم  دادرارق  هرابود  ماوق  ج :
.تسا ناریا  هب  اهییاکیرما  ياپ  ندرکزاب  دنک  یم 

، تشاد یتـلود  تردـق  هک  نیا  زا  ریغ  تسا ، مهم  تهج  ود  زا  هک  دـنک  یم  تسرد  یبزح  دـیآ  یم  نادـیم  هب  هک  یعقوم  ماوـق  س :
.دندوب نآ  نیسسؤم  وزج  مه  هجوم  ياه  هرهچ  دوب و  ریگارف 

.دشاب هتـشاد  مسیلایـسوس  لکـش  هک  یبزح  دندش ، لوغـشم  يرگید  بزح  نتخاس  هب  اهیـسیلگنا  ناریا ،» هدوت  بزح   » تازاوم هب  ج :
نیرت نئمطم  نیرتـهب و  زا  هک  مه  ار  حـتاف  .دـندرک  عـمج  ار  دـندوب  يوروـش  دـض  تـالیامت  ياراد  هک  ییاـهورین  زا  مـه  يدادـعت 

.دوب تفن  تکرش  یلخاد  شخب  ریدم  حتاف  .دندرک  باختنا  راک  نیا  يارب  دوب ، ناریا  رد  ناشدارفا 

؟ دنوش دحتم  وا  اب  دندش  رـضاح  اهیا  هدوت  ارچ  درک ، یم  راک  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  رد  ًالبق  دوب و  یـسیلگنا  حتاف  رگا  س :
یم دراو  هشدـخ  ناشدوخ  هب  راک  نیا  اب  درک ؟ ار  راک  نیا  نیقفتم  تدـحو  يارب  ای  اهیوروش ! روتـسد  هب  یلو  تسناد  یم  بزح  ایآ 

.دش

تارطاخ  » زا ًانیع  ار  تمـسق  نیا  .دمآ  دندوب ، هدمآ  نوریب  نادنز  زا  هک  ییاهیا  هدوت  ندید  هب  حتاف  .دندشن  دحتم  وا  اب  اهیا  هدوت  ج :
نم ندید  يارب  هک  بونج  تفن  تکرـش  سیئر  حـتاف  تاقالم ، نیلوا  رد  میدـش ، جراخ  نادـنز  زا  یتقو  ام  مناوخ : یم  يردنکـسا »

تخادنا هار  ار  بونج  تفن  باصتعا  هک  یـسک  فسوی ، مان  هب  دوب  یمدآ  یتسار  دوب : نیا  درک  ام  زا  هک  یلاؤس  نیتسخن  دوب ، هدمآ 
صخرم تسه و  نادنز  رد  زونه  وا  ییوگ ، یم  ار  يراختفا  فسوی  متفگ  دـش ؟ هچ  صخـش  نیا  .دوب  وا  تسد  باصتعا  يارجام  و 

ار اهنیا  همه  هک  دندرک  تسرد  ییاه  هیداحتا  وا  اب  مه  دعب  .دوب  هتفرگ  رارق  اهیسیلگنا  هجوت  دروم  يراختفا  عقاو  رد  .تسا  هدیدرگن 
تـشاد دوجو  هک  يا  همانزور  اهنت  میتشادن ، يا  همانزور  ام  تقونآ  رد  .دمآ  هدوت » بزح   » فرط هب  حـتاف  ینعی  .تفگ  مهاوخ  ًادـعب 

.دوب يردنکسا  سابع  همانزور 

؟ دوب جریا  يومعرسپ  س :

هماـنزور ریدـم  هک  تـسا  تـسرد  .دوـب  یطبر  یب  رایـسب  مدآ  يردنکـسا  ساـبع  .تـسین  وا  يومعرـسپ  تـسا ، جریا    ِ ییادرـسپ ج :
.درک یم  يزاب  ار  دوخ  شقن  یلو  دوب  تسایس » »

؟ دوب یسیلگنا  س :
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.درک یم  دنبودز  مدرم  همه  اب  .یسیلگنا  مه  دوب ، ییاکیرما  مه  .دوب  ییاج  همه  وا  هن ؛ ج :

؟ دوب بساک  س :

تـسایس همانزور ، نیا  میتساوخ  یم  .دـشاب  مسیـشاف  دـض  هک  مینک  تسرد  يا  همانزور  میتشاد  هقالع  یلیخ  ام  .دوب  بساک  هلب ؛ ج :
میتـساوخ یم  .دـنک  ور  دوب ، هدرک  ادـیپ  اـهناوج  زا  یـشخب  یمومع و  راـکفا  رد  يذوـفن  ناـخاضر ، هرود  لـیاوا  رد  هک  ار  مسیـشاف 
هماـنزور زاـیتما  یلو  مینک ، تمواـقم  دوب ، يوق  مه  هداـعلا  قوف  هک  نیلرب  وـیدار  تاـغیلبت  لـباقم  رد  دناسانـشب و  ار  ناـملآ  تیعقاو 

يا همانزور  مه  اب  دییایب  .میتسه  مسیشافدض  مه  ام  تفگ  دمآ و  حتاف  هک  بیترت  نیا  هب  .میدرک  هدافتـسا  حتاف  زا  اجنیا  رد  .میتشادن 
.دـنتفرگ دوب  نئمطم  یلیخ  يا و  هدوت  رگراـک  کـی  هک  یعونرفـص  نیمه  ماـن  هب  اـم  ناتـسود  ار  هماـنزور  نیا  زوجم  .مینک  تسرد 

اجنآ دوب ، مدرم »  » همانزور ریدم  هک  مه  شنمدار  رتکد  .درک  راک  هب  عورـش  يا  هناخالاب  رد  ناتـسراهب و  نادـیم  رد  مدرم »  » همانزور
هاجنپ و .داتـسرف  اجنآ  دوب ، هدرک  بلج  دوخ  هب  لوا  نامه  زا  دوب و  رفن  هس  هاجنپ و  ءزج  هک  ار  یقارن  سابع  مه  حتاف  .درک  یم  راک 

هـشیپ لثم  مه  هورگ  کی  دندوب ، اتـسور  ریـشدرا و  لثم  یمیدق  ياهتـسینومک  هورگ  کی  .دندوب  هورگ  دنچ  دـندوبن ، اجکی  رفن  هس 
.دندوب وا  لاثما  يراختفا و  فسوی  مه  رگید  هتسد  دندوب ، يرو 

؟ دوب اهنآ  وزج  مه  یقارن  س :

وکـسم رد  يراختفا  فسوی  .دـندوب  هتخادـنا  هار  هب  باصتعا  بونج  تفن  رد  هک  دـندوب  يزیخ  ریما  یلع  يراـختفا و  فسوی  هن ؛ ج :
.دوب هدید  مه  ار  وتوک  هاگشناد  .دوب  هدرک  لیصحت 

.یبزح هاگشناد  ینعی  س :

هدع کی  .دش  ادج  وا  زا  دمآ و  بزح  فرط  هب  اهدـعب  ریما  یلع  .دـندوب  اهنیا  مه  يرفن  دـنچ  .قرـش  يارب  یبزح  هاگـشناد  کی  ج :
.دندوب هدرک  یهدنامزاس  ینارا  شخبماک و  هک  دوب  ینامزاس  هتسد  نامه  ینارا » هورگ   » .دندوب ینارا » هورگ   » مه

؟ دوب اهنیا  هب  قلعتم  ایند »  » هلجم س :

.دوب شخبماک  ینارا و  هب  قلعتم  ایند »  » هلجم هلب ؛ ج :

؟ دوب اهنآ  وزج  مه  يا  هماخ  رونا  س :

تسینومک بزح   » يارب نرتنیمک  يوس  زا  هک  دندوب  يرفن  هس  سأر  نامه  اهنیا  .دوب  اهنیا  زا  يرت  نییاپ  حطـس  رد  يا  هماخ  رونا  ج :
.دندش یفرعم  ناریا »

؟ دندوب یناسک  هچ  رفن  هس  س :
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.کمایس شخبماک و  ینارا ، رتکد  ج :

؟ دوب هچ  کمایس  لیماف  مان  س :

ار موس  رفن  تقوم  روطب  دوش ، ینلع  تسناوت  یمن  دوب و  یـشترا  وا  نوچ  یهتنم  .کمایـس  گنهرـس  دوب ، کمایـس  شلیماف  ماـن  ج :
.دندرک یفرعم  یمارهب  رتکد 

؟ دمآ رانک  كاواس  اب  دش و  لک  ریبد  ًادعب  هک  یمارهب  دمحم  رتکد  س :

.دش اهتسینومک  هورگ  وزج  مه  اجنامه  زا  دوب ، انشآ  ینارا  اب  هدرک و  لیصحت  ناملآ  رد  یمارهب  دمحم  هلب ؛ ج :

؟ دندش هفاضا  اهدعب  يولع  گرزب  یکلم و  لیلخ  س :

.دندش هورگ  نیا  بذج  هک  دنتسه  یناسک  هیقب ، لیلخ و  .دندمآ  اهدعب  اهنیا ، همه  ج :

؟ هچ يربط  ناسحا  س :

.یقارن سابع  دننام  دندش ، عمج  اهنیا  ربورود  مارآ  مارآ  هیقب  يربط و  ناسحا  ج :

؟ ناشرفن هس  ره  هچ ، اه  یتوملا  س :

زا ریغ  .تشاد  شدوخ  دارفا  هدرک و  عمج  ار  يا  هتـسد  یـسک  ره  شخبماک ، لثم  مه  اهنیا  .درک  بذـج  شخبماک  ار  اه  یتوملا  ج :
طوبرم ینارا  هورگ  هب  ًالـصا  دـندش و  یمن  بوـسحم  رفن  هس  هاـجنپ و  نیا  وزج  هک  دـندوب  زین  اـه  یتـشر  هتـسد  اـه ، ینیوزق  هتـسد 

هتفرگ لیلد  نیا  هب  ار  وا  دوب و  ناجیهال  رد  قباـس  تسینومک » بزح   » ناـناوج وزج  شنمدار  .رگید  رفنود  شنمدار و  لـثم  دـندوبن ،
تـسدکی سناجتم و  هورگ  کی  رفن ، هس  هاجنپ و  بیترت  نیا  هب  .دندرک  قحلم  هورگ  نیا  هب  دندروآ ، نادنز  هب  اراهنآ  یتقو  .دـندوب 

دقتعم رگراک  ًامتح  هدوب ، هورگ  نیا  رد  مه  يزود  هنیپ  رگا  .تسین  تسرد  نیا  دـشاب ، هدروآ  ار  يزود  هنیپ  ناـخاضر  هک  نیا  .دوبن 
هاجنپ هورگ  نیا  لاح  ره  هب  .دنداتفا  يزور  هچ  هب  اهدعب  مادـک  ره  هک  میوگ  یم  دـشاب ، رفن  هس  هاجنپ و  یماسا  رگا  .دوب  يا  هدوت  و 

، دندنام هشتآود  یبالقنا  اه  یضعب  تشاد ؛ یتالیامت  سک  ره  نادنز  رد  .دندرب  همکاحم  يارب  ار  اهنیا  همه  دش و  لیکـشت  رفن  هس  و 
تفر یکی  ًالثم  .هدازدیهش  یقارن و  سابع  لثم  دندیشک ، رانک  نایرج  زا  یلک  هب  مه  اه  یضعب  دندش و  میالم  مارآ  مارآ  اه  یـضعب 

.دندوب هتفرگ  یضوع  ًالصا  هک  ار  يدزی  رتکد  لثم  یسک  ای  تخاس و  کناب 

؟ يدزی یضترم  رتکد  س :

.دوبن اهنیا  وزج  ًالصا  يدزی  یضترم  رتکد  هلب ؛ ج :
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.دوبن اه  یپچ  وزج  ًالصا  درک و  یم  لیصحت  ناملآ  رد  هک  دوب  نیا  مه  ییانشآ  تلع  .تسا  هتشاد  ییانشآ  ینارا  اب  طقف  ًالصا ؛ ج :

؟ تشادن مه  مسیسکرام  داوس  س :

مدش دازآ  نم  رگا  اه  هچب  : » دوب هتفگ  .دش  دـهاوخ  دازآ  درک  یم  رکف  وا  .دوش  دازآ  تسانب  دوب  هتفگ  تامکاحم  زا  لبق  ًالـصا ؛ ج :
مهاوـخ یم  هزاـت  .دـیهدب  مداـی  دـیاب  هچ ؟ ینعی  مسیـسکرام  هـک  دـینامهفب  نـم  هـب  دـیاب  مدـنام ، مدـشن و  دازآ  رگا  یلو  مـتفر  هـک 

نیا هب  رفن  هس  هاجنپ و  نیا  دـندمآ و  درگ  اجنیا  رد  یقافتا  یلک  هب  دارفا  .تفرگن  دای  مه  تقو  چـیه  هتبلا  مریگب .» دای  ار  مسیـسکرام 
هک دوب  مدرم » همانزور   » نیمه بلاق  رد  بزح  اب  اهنیا    ِ يراکمه نیلوا  دش ، لیکـشت  هدوت » بزح   » هکنیا زا  دعب  .دش  لیکـشت  لکش 

.تفرگ يا  هدوت  رگراک  کی  مسا  هب  مه  ار  شزایتما  .دـنکب  يراـک  ره  تسناوت  یم  تشاد و  یتردـق  وا  .تفرگ  حـتاف  ار  شزاـیتما 
بزح  » دنسیونب و ناتسلگنا  زا  عافد  رد  یتالاقم  دنتساوخ  یم  اهنآ  هکنیا  يارب  دروخ ، مه  هب  هطبار  نیا  یهاتوک  رایسب  تدم  زا  دعب 

همانزور وت  هب  ام  دـنتفگ  دنتـساوخ و  ار  حـتاف  اهیـسیلگنا  .تسه  مه  يردنکـسا » تارطاـخ   » رد .دز  یم  طـخ  ار  تـالاقم  نیا  هدوت »
رفـص .دروخ  مه  هب  هطبار  نیا  مه  هرخالاب  .دـنهد  یم  شحف  اهیـسیلگنا  ام  هب  همه  اهنیا  هک  یلاـح  رد  یـسیونب ، اـم  عفن  هب  اـت  میداد 

زا یقارن ، سابع  لثم  دـندوب ، حـتاف  رادـفرط  هک  مه  ار  ییاهنآ  .دوب  وا  ماـن  هب  حـتاف  هماـنزور  هک  تسا  يرگراـک  ناـمه  مسا  یعون ،
نیا وت  میهد و  یم  لوپ  وت  هب  ردقنیا  هک  دندرک  داهنـشیپ  یعون  رفـص  هب  دندمآ و  حتاف  هورگ  اهدـعب  .دـندرک  نوریب  هیریرحت  تأیه 

منک و یمن  مدوخ  هقبط  هب  یتنایخ  نینچ  نم  تفگ  دوب ، یقیقد  یلو  هداس  رایـسب  رگراک  کی  هک  یعون  رفـص  .هدـب  اـم  هب  ار  زاـیتما 
.دش عطق  یلک  روطب  طابترا  نیا  بیترت  نیا  هب  .دشورفب  ار  همانزور  زایتما  دشن  رضاح 

.تفر تشاذگ و  بزح  رد  ار  اه  هشیر  حتاف  دنیوگ  یم  دنام ؟ بزح  رد  یسک  حتاف  ناتسود  زا  س :

میمـصت حتاف  .دندوب  ناشیاهراداوه  طقف  اهنیا  زا  يدایز  هدع  .دندماین  بزح  هب  ًالـصا  هک  هدازدیهـش  یقارن و  سابع  سک ، چیه  ج :
هرابرد جریا  زا  شلاوس  نیلوا  هک  تشاد  يراختفا  فسوی  اب  يا  هقباس  هچ  ـالاح  .دـنک  تسرد  يرگید  هیداـحتا  بزح و  هک  تفرگ 

هچ .دـنک  دازآ  ار  وا  ات  درک  شـشوک  وا  دوب و  هلاس  هد  شتیموکحم  ریـشدرا ، لثم  هک  دوب  یناـسک  زا  يراـختفا  .مناد  یمن  هدوب ، وا 
.تسناد درک و  قیقحت  یتسیاب  ار  نیا  دروخ ، یم  شراک  درد  هب  هک  تشاد  وا  اب  يا  هقباس 

؟ تسین هراب  نیا  رد  يدنس  س :
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هدرک ادیپ  ار  وا  هک  دوش  یم  دنمقالع  هلصافالب  دزادنا و  یم  نادنز  هب  ناخاضر  هرود  رد  ار  وا  حتاف  .تسا  هدشن  ادیپ  يدنس  هن ؛ ج :
هب .دوش  هدروآ  هعومجم  نیا  رد  تسین  دب  هک  ما  هتـشون  ار  نیا  لصفم  هچخیرات  نم  .دـهد  رارق  شدوخ    ِ يرگراک شخب  لوئـسم  و 
مه هدازدیهش  و  ناهرمه »  » مسا هب  دنک ؛ یم  تیلاعف  مسیلایـسوس  ناونع  اب  بزح  .دنک  یم  عورـش  ار  بزح  نتخاس  حتاف  بیترت  نیا 

هدازدیهـش لـثم  يرفن  دـنچ  یقارن و  ساـبع  زا  ریغ  .تفرگن  مه  شراـک  دوـب و  هیداـحتا  کـی  لـثم  بزح  نیا  .دوـش  یم  نآ  ربـهر 
یم یسیلگنا  بزح  کی  ار  ام  ارچ  هک  هدرک  تیاکش  هدازدیهش  متشون ، هک  يا  همان  نآ  هرابرد  هتبلا  .دنک  بذج  ار  یـسک  تسناوتن 

.میورب بازحا  ریاس  غارس  هب  الاح  حتاف ؛ بزح  هچخیرات  نیا  .میدوب  یلقتسم  بزح  ام  دیمان ،

نورد رد  هک  دـش  یم  هتفگ  يدـج -  هب  ای  یخوش و  هب  اـی  هشیمه -  هک  نیا  یکی  دوش : هراـشا  هتکن  ود  هب  تسین  دـب  اـجنیا  رد  س :
متفگ اهیـسیلگنا  هب  نم  هک  دـسیون  یم  منطو » يارب  تیرومأم   » رد مه  اضردـمحم  .دراد  دوجو  یـسیلگنا  نایرج  کی  هدوت » بزح  »

ار نآ  لکشم  عقوم  هب  میراد و  مدآ  بزح  لخاد  ام  شابن ، تحاران  وت  دنتفگ  اهیـسیلگنا  تسا ، هدوت » بزح   » نم نمـشد  نیرتگرزب 
نکمم یهاگ  لاحره  هب  .دـننک  یم  حرطم  یلم » ههبج   » لثم يدارفا  هک  تسا  یتفن  هدوت  تفن و  هلأسم  مه  هتکن  کی  .مینک  یم  لح 

هبرض ات  دنشاب  هتشاد  ار  تاعالطا  نیرخآ  یلو  دنوشن ، صخشم  مه  تقو  چیه  دننک و  ذوفن  اهنایرج  بازحا و  رد  یناسوساج  تسا 
.تسا هدمآ  یتاکن  نینچ  تسا ، نامر  هتبلا  هک  تسا » زاب  نامرهق  مشچ  « ؛ يربط ناسحا  باتک  نیمه  رد  .دننزب 

تفن دروم  رد  یطلغ  رایـسب  تسایـس  کی  ام  هتبلا  .تسا  ناریا  هدوت  بزح  ندرک  ماندـب  يارب  شـالت  اـهنیا  همه  هک  مدـقتعم  نم  ج :
رظن فالتخا  قدـصم  رتکد  هب  تبـسن  بزح ،   ِ يربهر رد  هک  متفگ  مه  خـیرات » اـب  وگو  تفگ   » رد .تسین  نآ  رد  يدـیدرت  میتشاد ،

.دنا هدش  دراو  یلم » ههبج   » هب یبالق  ياهمدآ  هک  دندوب  دقتعم  هناقداص  بزح  ياه  هچب  نوریب و  میدمآ  .تشاد  دوجو  يدج 

.تسا هداز  يرئاح  نسحلاوبا  دازآ و  ریدقلادبع  ینیئان ، يربتعلخ ، نالسرا  یکلم ، دمحا  یلیلخ ، سابع  نآ ، نیسسؤم  روظنم  س :

ياه مدآ  هک  یلاح  رد  .میتسناد  یکی  قدصم  اب  ار  یلم » ههبج   » هک دوب  نیمه  مه  ام  هابتشا  .دندوب  یکوکشم  ياهمدآ  اهنیا  همه  ج :
بزح لخاد  رد  هک  دوب  اـجنیا  زا  .دـندوب  نآ  رد  سانـش  قح  یمطاـف و  رتکد  هداز ، كریز  سدـنهم  يوضر ، سدـنهم  لـثم  یفیرش 

.دش ادیپ  يدج  رظن  فالتخا 
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؟ ییاهلاس هچ  زا  س :

.نادنز زا  ام  ندمآ  نوریب  زا  دعب  هلصافالب  ج :

لاس 1321. زا  ینعی  س :

؟ دش لیکشت  یک  یلم » ههبج   » .دوبن لاس 21  رد  هک  یلم » ههبج  : » ج

لاس 1328. س :

هدـمآ هزداراتفاک  ندـمآ  تفن و  نایرج  مه  يردنکـسا » تارطاخ   » رد .میتشاد  يدـعاسم  رایـسب  طباور  قدـصم  اب  لوا  ام  ًاـقافتا  ج :
امش تمدخ  نم  دیوگ  یم  يردنکسا  هچره  .امش  هناخ  میایب  دیهدب  هزاجا  دنک ، یم  شهاوخ  يردنکـسا  زا  دیآ  یم  قدصم  .تسا 
دیاب .منکب  یشهاوخ  وت  زا  مهاوخ  یم  نم  دیوگ  یم  دیآ و  یم  .میایب  امش  ندید  هب  مهاوخ  یم  مدوخ  نم  دیوگ  یم  دیسر ، مهاوخ 

هب ار  ماـغیپ  نیا  دـیاب  وـت  .تسا  یبوـخ  داهنـشیپ  تسین و  یفنم  هک  منکب  يداهنـشیپ  مهاوـخ  یم  نم  .دـینکب  يراـک  هناتـسرپ  نـهیم 
هک دـیوگ  یم  قدـصم  یلو  .مرادـن  اهنیا  اب  یطابترا  چـیه  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  نابرق  دـیوگ  یم  يردنکـسا  .یناـسرب  تناتـسود 

، دمآ ُفا  یلع  لوا  .مدرک  تاقالم  ياضاقت  ترافس و  متفر  نم  دیوگ  یم  يردنکسا  .یهدب  ربخ  يوروش  ترافـس  هب  دیاب  هصالخ 
.مهد یم  باوج  نم  دینیشنب ، تعاس  مین  امـش  تفگ ، دمآ و  ریفـس  دعب  .مریگب  میمـصت  مناوت  یمن  نم  تفگ  متفگ ، ار  ارجام  یتقو 

هب ار  عوضوم  .تسا  هدرک  حرطم  ار  عوضوم  طقف  هتفگن ، ار  داهنـشیپ  لصا  هتبلا  .دریگب  باوج  وکـسم  زا  تساوخ  یم  هک  نیا  ینعی 
.دنا هدرک  تقفاوم  مه  اهنآ  هتفگ و  اهنآ 

؟ تسا یلاس  هچ  رد  هعقاو  نیا  س :

نداد هک  تسا  نیا  داهنـشیپ  .دـنک  یم  حرطم  ار  شدوخ  داهنـشیپ  قدـصم  رتکد  لاـحره  هب  ینعی 1324 ؛ تفن ، يارجام  عورـش  ج :
لامش رد  اهیوروش  کمک  هب  ار  تفن  ینعی  میـشورفب  اهیوروش  هب  لوا  ار  لامـش  تفن  میرـضاح  ام  .دشاب  عونمم  یتلود  ره  هب  زایتما 

یم هک  تساـهیوروش  رظن  اـب  قباـطم  هک  يداهنـشیپ  .دـنک  یم  يداهنـشیپ  نینچ  میـشورفب ، اـهیوروش  هب  مه  لوا  مـینک و  جارختـسا 
رد مه  زونه  .تسین  دوجوم  یتفن  هک  تسناد  یمن  مه  یسک  دوبن ، نایم  رد  یتفن  هتبلا  .دوشن  زاب  هقطنم  نیا  رد  اکیرما  ياپ  دنتساوخ 

ناسارخ ات  هتفرگ  ناجیابرذآ  زا  ناریا  لامـش  تالایا  جنپ  نیا  رد  .يزاگ  هن  یتفن و  هن  تسا ؛ هدشن  ادیپ  تفن  یلامـش  تلایا  جنپ  نیا 
هک دنتـسناد  یم  اهنآ  .درک  یم  زاب  ار  اهییاکیرما  ياپ  هلأسم  نیا  هک  ارچ  دندش ، یـضاران  ارجام  نیا  زا  اهنآ  .تسا  هدشن  تفای  یتفن 

.دنک تسرد  یهاگیاپ  اهیوروش  هیلع  ات  دیشوک  دهاوخ  گنج  نایاپ  زا  دعب  اکیرما 
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هزرابم اهیا  هدوت  مه  دعب  درک و  داجیا  یمهافتءوس  مایپ ،   ِ یهافـش لاقتنا  نیا  .تساکیرما  ناش  هدـنیآ  نمـشد  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ 
تـشحو ًاعقاو  هک  تشون  قدـصم  رتکد  هیلع  ار  یلاجنج  هلاقمرـس  نآ  هک  یکلم  صوصخب  .دـندرک  عورـش  اه  هماـنزور  رد  ار  دوخ 

.دوب روآ 

؟ يوروش رد  ای  دوب  هدوت » بزح   » ِدوخ رد  لیلحت  نیا  س:

هجراـخ و روما  ترازو  رظن  یکی  تشاد : دوجو  اـجنآ  رد  رظن  ود  متفگ ، هقرف  لیکـشت  ناـجیابرذآ و  هلأـسم  رد  هک  روط  ناـمه  ج :
هب ُفارقاب  ار  ایرب  .دوب  کیدزن  ایرب  هب  هداعلا  قوف  هک  ُفارقاب  لثم  ناجیابرذآ  نایارگ  یلم  نیمه  ریظن  هک  مه  یکی  دوب و  فوتولوم 

ناجیابرذآ نیمه  زا  دـعب  هلـصافالب  ًارهاظ  .دوب  کیدزن  یلیخ  ایرب  اب  ُفارقاب  .دوب  هدرک  یفرعم  نیلاتـسا  هب  نئمطم  مدآ  کـی  ناونع 
رگا هک  دیوگ  یم  ار  بلطم  نیمه  متسیب ، هرگنک  رد  مه  فچشورخ  .دوش  یم  حرطم  ایرب  يوس  زا  فوتولوم  ندرب  نیب  زا  هک  تسا 

ییاهراک ُفارقاب  هتـسدوراد  ناجیابرذآ ، رد  .دندوبن  ام  نایم  رد  نالا  نیناگلوب  فوتولوم و  دوب ، هدنام  یقاب  رگید  هام  دنچ  نیلاتـسا 
 ِ ینادان تیرخ و  کی  نیا  .دندرک  ضوع  مه  ار  ناشیاه  مسا  یتح  دمآرد و  اهیوروش  لکش  هب  ناش  یماظن  ياه  سابل  ًالثم  دندرک ،

تحاران هدوب ، مه  عالطا  نودب  هک  ارجام  نیا  زا  مه  ام  بزح  .تسا  هتفرگ  تروص  هک  تسا  یمیظع  تاهابتشا  زا  نیا  .تسا  لماک 
.دندوب

؟ دندوب علطم  بزح  زا  یشخب  ای  دوب ، عالطا  نودب  ًاعقاو  س :

.تشادن عالطا  سک  چیه  دیدرت  نودب  ج :

.تشاد دوجو  ییاهتاقالم  وکاب و  هب  يرو  هشیپ  رفس  ناجیابرذآ ، يارجام  زا  لبق  س :

.میتشادن عالطا  ام  ج :

.تشاد دوجو  يرو  هشیپ  زا  يا  هنیمز  هک  دوش  یم  صخشم  دسیون ، یم  ریشدرا  هک  یبلاطم  زا  س :

تفلاخم .دوبن  قفاوم  هدوت » بزح   » اب وا  ناجیابرذآ .» تارکومد  بزح  « ؛ درک تسرد  شدوخ  يارب  یلقتـسم  ناـیرج  يرو  هشیپ  ج :
...ریشدرا راشف  تحت  یلو  دبای ، هار  هدوت » بزح   » لوا هرگنک  هب  زیربت  لوا  هدنیامن  ناونع  هب  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  ریشدرا  دیدش 

؟ يرگاشفا ای  راشف  س :

؟ دندرک یم  لوبق  ار  يرو  هشیپ  رگا  تشاد  یلاکشا  هچ  .دوبن  يرگاشفا  ج :

.دوب هتخاس  نیرومأم  اب  نادنز  رد  يرو  هشیپ  هک  هدمآ  ریشدرا » تارطاخ   » رد س :

ار اهنیا  دوبن  رضاح  وا  هکلب  دوبن ، يزیچ  نینچ  هجو  چیه  هب  .تسا  تسردان  اهنیا  همه  ج :
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.دوب ریزو  وا  .تسا  هیقب  زا  رتولج  یلیخ  ناریا ،» تسینومک  بزح   » رد وا  تیوضع  هقباس  .دنادب  شدوخ  ناربهر 

.دوب رتشیب  ریشدرا  زا  شا  هقباس  .دوب  هدید  ار  بزح  هسردم  وکاب  رد  مه  دوب و  ریزو  مه  س :

کمک اب  ار  ناریا » هدوت  بزح   » همانمارم هک  تسناد  یم  يردنکسا  .دورب  اهنیا  راب  ریز  دوبن ، رضاح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  هلب ؛ ج :
مه يرو  هشیپ  .دـننک  یم  جارخا  هرگنک  زا  ار  وا  دوش و  یم  یگرزب  هداـعلا  قوـف  نیهوـت  يرو  هشیپ  هب  .تسا  هدرک  هیهت  يرو  هشیپ 

عـالطا سک  چـیه  دوـب و  یفخم  بزح  زا  یلک  هـب  اـهنایرج  نـیا  .دـنک  یم  رـشتنم  نارهت  رد  لقتـسم  روـطب  ار  ریژآ »  » هماـنزور لوا 
.تشادن عالطا  نایرج  نیا  زا  مه  وا  مراد  نانیمطا  نم  هک  تسا  شخبماک  دشاب ، هتشاد  عالطا  تسناوت  یم  هک  یسک  اهنت  .تشادن 

ياهنایرج همدقم  دوخ  دناوت  یمن  نیا  دـنهد ، یمن  هار  اجنآ  هب  دـننک و  یم  جارخا  ناجیابرذآ  زا  ار  لیلخ  لثم  يا  هدـع  هک  نیا  س :
.دشاب يدعب 

.تسا هقرف  لیکشت  زا  لبق  یکلم  لیلخ  جارخا  دنک ، یمن  جارخا  يرو  هشیپ  ار  وا  ج :

.تسا هقرف  نارود  رد  ًارهاظ  هن ؛ س :

ناـجیابرذآ هـب  بزح  هـب  نداد  ناماسورـس  تیلاـعف و  يارب  ار  یکلم  لـیلخ  اـم  .تـسا  هـقرف  لیکـشت  زا  شیپ  وا ، جارخا  ناـیرج  ج :
طوبرم تدوجو  یکلم  لیلخ  ترفاسم  سپ  دنک ، یم  قحلم  دوخ  هب  ار  ناریا » هدوت  بزح   » هک تسا  نیا  هقرف  راک  نیلوا  .میداتـسرف 
سکع ود  .دوـش  یم  دادـملق  نیهوـت  هک  دـهد  یم  ماـجنا  يراـک  دور ، یم  ناـجیابرذآ  هب  هک  لـیلخ  .تسا  هقرف  لیکـشت  زا  لـبق  هب 
.دراذگ یم  نآ  ياج  هب  ار  ینارا  سکع  دراد و  یمرب  ار  اهسکع  نیا  زا  یکی  یکلم  لیلخ  .دوب  شراک  رتفد  رد  ایرب  ِرسالاب  نیلاتـسا 

شراضحا دینک و  راضحا  ار  وا  هک  دـنهاوخ  یم  بزح  زا  فارقاب  ایرب و  هتـسدوراد  نامه  هدرک و  دادـملق  نیلاتـسا  هب  نیهوت  ار  نیا 
.دسیون یم  هقرف  عفن  هب  زونه  اهتدم  ات  یکلم  هتبلا  .دننک  یم 

؟ تسا يزیربت  شدوخ  یکلم ، ایآ  س :

نیا زا  دـعب  ینعی  دوش ، یم  عورـش  هقرف  نایرج  مه  دـعب  .تسا  مونلپ  زا  لبق  هب  طوبرم  نایرج  نیا  سپ  .تسا  يزیربت  لـیلخ  هلب ؛ ج :
هتشون و یم  یمـساق  هک  یتالاقم  دوش ؛ یم  عورـش  قدصم  هب  مه  ام  هلمح  هیـضق ، نیا  اب  .دنک  یم  ار  داهنـشیپ  نآ  قدصم  رتکد  هک 

هلاقم هس  نامه  مه  یکی  .تسا  هتشون  اهیوروش  يارب  تینما  میرح  ندش  لئاق  هرابرد  يربط  هک  مه  هلاقم  کی 
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رد هک  ار  یمیمـصت  امـش  هک  دـیوگ  یم  قدـصم  رتکد  هب  یکلم  هلاقم  نیا  رد  .تساهنآ  نیرتدـب  هک  یکلم  سابرک » کـی  هتورـس  »
.دینک یم  لمع  هدش ، هتفرگ  زمیات 

؟ درک یم  نتـشون  هب  کیرحت  ار  اهنیا  هک  تشاد  دوجو  یفخم  ناـیرج  کـی  بزح  نورد  رد  هک  درب  یپ  دوش  یم  اـهنیا  زا  اـیآ  س :
.رگید تروص  ره  هب  ای  ییاقلا و  هچ  یفخم ، هچ  تسا : یسیلگنا  هک  ینایرج 

.دنک یمن  قدص  یکلم  هرابرد  هن ؛ ج :

.دوش حرطم  هدش و  یبایزرا  یفخم  نایرج  دیاب  میوگ ، یمن  ار  صخش  نم  س :

نیدـلارون ینعی  اـه  یتوملا  شنمدار ، يردنکـسا ، دـندوب ؟ یناـسک  هچ  عقوم ، نآ    ِ يربهر دوب ؟ یناـسک  هچ  نیب  یفخم  ناـیرج  ج :
اه هچب  وزج  هک  مه  ام  .دـنک  ءاقلا  اهنیا  هب  هک  دوبن  اجنآ  يرگید  سک  دـندوب و  هدـنریگ  میمـصت  اـهنیا  .ریـشدرا  یمارهب و  یتوملا ،

یتح بزح ، لخاد  رد  ار  یـسک  رگا  .تفای  يزیچ  نینچ  دوش  یمن  نارود  نیا  رد  .مینک  ءاقلا  يزیچ  اهنیا  هب  میتسناوت  یمن  میدوب و 
.نارسفا نایرج  لثم  دنبوکب ، مهرد  ار  هدوت » بزح  ، » هطقن نیرتساسح  رد  دنتـسناوت  یم  دنتـشاد ، ناریا    ِ یتلایا هتیمک  کی  لخاد  رد 

.دنتشاد لماک  عالطا  يرسفا  نامزاس  زا  ام    ِ یتلایا هتیمک  ياضعا  ًالثم  هک  ارچ 

دادرم 1332؟ ياتدوک 28  زا  دعب  یتح  س :

.دوب ندروخ  بآ  لثم  دادرم ، ياتدوک 28  زا  دعب  نامزاس  نداد  ول  .هلب  ج :

رظان تفر ، نیب  زا  دروخ و  هبرض  لاس 34  درکن و  يراک  چیه  دنام و  تیصاخ  یب  دادرم  رد 28  نامزاس  دنیوگ  یم  هک  نیا  ایآ  س :
؟ تسین هیضق  نیا  هب 

ینعی دروخ ، یمن  يا  هبرض  نینچ  دوبن ، بزح    ِ يربهر هابتـشا  رگا  الاو  دوب  بزح  ِدوخ  میظع  هابتـشا  رثا  رب  دروخ  هک  يا  هبرـض  ج :
نیا دوـجو  زا  رگا  مـه  دادرم  رد 28  یتح  .تسا  یناسآ  رایـسب  راک  اـه  هناـسفا  هنوگ  نیا  نتخاـس  .دـندیدن  كرادـت  اـهنآ  ار  هبرض 

ارچ اما  .تفر  یم  ول  يرسفا  نامزاس  هک  تسا  دادرم  زا 28  دعب  مین  لاس و  کی  .دندوب  هدیبوک  مهرد  ار  نآ  دنتشاد ، عالطا  نامزاس 
لوئـسم هک  تدوج  رتکد  .تسا  صخـشم  دوب  اهنیا  هدننادرگ  شدوخ  هک  هبزور  ياه  هتـشون  مامت  .تسا  صخـشم  شتلع  تفر ؟ ول 
هییارجا تأیه  هب  يزکرم ، هتیمک  روتسد  هب  دوب ، نآ  رد  نامزاس    ِ یماسا هک  ار  زمر  رتفد  هدرک و  یهابتـشا  راک  دوب ، يرـسفا  نامزاس 

مه تدوج  میراد ، جاـیتحا  اـهنیا  تسرهف  هب  ناـمدوخ    ِ يراـج ياـهراک  يارب  اـم  هک  دـنیوگ  یم  يرـشبم  هداز و  ققحم  .دروآ  یم 
طقف دوبن ، سوساج  تدوج  .دنربب  كوکشم  هناخ  نامه  هب  ار  تسرهف  نیا  هک  دنک  یم  تقفاوم 
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.دریگ رارق  یللملا  نیب  راوشد  هداعلا  قوف  نایرج  کی  رد  هبرجت ، یب  ناوج  بزح  هک  تسا  یعیبط  .لماک    ِ ینعم هب  راک  منادن 

، يوروش ینعی  عقوم  نآ    ِ یسوساج ياهنامزاس  شالت  نادیم  هک  ات 32  ساسح 20  نارود  رد  ذوفن .»  » مییوگ یم  لیلد  نیمه  هب  س :
مه زونه  تسا  نکمم  ًالثم  .دوش  هداد  ول  يرـصانع  طـسوت  هعومجم ، هک  داد  ار  لاـمتحا  نیا  دوش  یمن  اـیآ  دوب ، سیلگنا  اـکیرما و 

.دشاب هدشن  فشک  نونکات  هک  دشاب  هدنام  یقاب  كاواس  زا  يزمر  هرامش 

.دندوب نییاپ  حوطس  رد  همه  اما  دندوب ، هدرک  ذوفن  بزح  رد  هک  میدرک  ادیپ  ار  كاواس  زا  يرصانع  نایرج  نیا  زا  دعب  ج :

.دننک لقن  ربخ  دنتسناوت  یم  س :

چیه .تشادـن  ار  ییالاب »  » سردآ ینییاپ »  » چـیه ام ، نامزاس  رد  نوچ  .دـنروایب  الاب  هب  ار  ربخ  دنتـسناوت  یمن  یلو  دنتـسناوت ، یم  ج :
تـسناوت یمن  ینییاپ  تقو  چـیه  .دوب  نییاپ  هب  الاب  زا  اهنت  طابترا  .دنتـشادن  ار  ناش  هزوح  لوئـسم  سردآ  هزوح ، کی  دارفا  زا  کی 

.میدرک یم  تیاعر  ار  لوصا  نیا  همه  .دنک  بیقعت  تبقارم و  هاگتسد ، هک  نآ  رگم  دهد ، ول  ار  ییالاب  نآ 

میدـیمهف دـعب  .دـش  یم  عطق  ییاهاج  رد  ارجا  یلو  میتفرگ ، یم  میمـصت  یهاگ  یلم » ههبج   » رد اـم  هک  دـیوگ  یم  رهورف  ًـالثم  س :
.دوب ءایضدیس  هراک  همه  هک  يزاجح  رقابدمحمدیس  رسپ  تسا ، يزاجح  دوعسم  لماع ،

.دوب هداس  یلیخ  ناریا  بزح  رد  هلأسم  نیا  ج :

.دوب مه  رایتخب  روپاش  س :

.دوب كاواس  وضع  مه  رایتخب  روپاش  ج :

.دوب مه  لک  ریبد  یمساق ، لضفلاوبا  س :

هک دندوب  هتـسشن  مه  رود  هدع  کی  ناریا » بزح   » رد .تشادن  تسب  رد و  هدوت » بزح   » و ناریا » بزح   » .دوب كاواس  رومأم  اما  ج :
يوگلا میدوب ؛ هتفرگ  وگلا  ناهج  تسینومک  بازحا  ریاس  يوروش و  زا  اـم  .رگید  بازحا  اـب  ییانـشآ  هن  دنتـشاد و  یبوخ  هقباـس  هن 

تـسا دیون »  » همانزور یکی  .تفرگ  یم  ار  ناریا » هدوت  بزح   » ساسح هطقن  دنچ  رد  دـیاب  تشاد ، يذوفن  میژر  رگا  .ینامزاس  قیقد 
یم رـشتنم  رفنود  ار  دـیون »  » .دریگب ار  دـیون »  » همانزور تساوخ  یم  اوق  مامت  اب  هاش  هک  تسا  ملـسم  .دـش  یم  رـشتنم  هاش  نارود  هک 

.دوب ناش  یکی  یفتاه  .دندرک 

؟ دوبن يدسا  گنشوه  رگید  رفن  س :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 607 

http://www.ghaemiyeh.com


588 ص :

همانزور ياه  هرامـش  نیلوا  هیلوا ، یپک  یلپ  کی  اب  هک  هتـشاد  یقاتا  يوترپ  يدهم  .دوب  يوترپ  يدهم  .دوبن  يدسا  گنـشوه  هن  ج :
ول هیضق  هعفد  دنچ  میداتسرف ؛ یپکوتف  هاگتسد  میداتسرف ، پاچ  هاگتسد  میداتسرف ، اهنیا  يارب  یلیاسو  ام  .درک  یم  رـشتنم  ار  دیون » »

نامه .دنتـسناوتن  اما  دـیدنبب ، ار  همانزور  نیا  تسه  هک  یتمیق  ره  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  هاش  .میداتـسرف  لیاسو  هراـبود  اـم  تفر و 
دوب و زاب  گنلو و  ناریا » بزح   » .مروخ یم  مسق  مه  يوترپ  يدهم  يارب  ما ، هدوبن  سوساج  هک  مروخ  یم  مسق  مدوخ  نم  هک  ردـق 

هناسفا اه  نیا  .دننزب  پگ  مه  اب  دنوش و  عمج  مه  رود  هک  یقوتاپ  .دوبن  شیب  یقوتاپ  هک  دنیوگ  یم  مه  ناشدوخ  .دوبن  بزح  ًالصا 
.مرادن لوبق  نم  دننابسچب و  هدوت » بزح   » هب دنهاوخ  یم  هک  تسا  يا 

.دییامرفب کچوک  بازحا  هرابرد  نونکا  س :

يا هدع  تسناوت  يدودح  ات  هک  دوب  ءایـضدیس  هدارا » بزح   » نامه دش ، لیکـشت  هک  یبزح  اهنت  .دیمان  بزح  دوش  یمن  ار  اهنیا  ج :
هک بزح  ياه  هتشون  .دوب  هدش  هرخسم  بزح ، ياهیرگاشفا  هجیتن  رد  قدصم و  رتکد  قطن  هجیتن  رد  مه  وا  .دنک  عمج  دوخ  رود  ار 

.دندوب ییاهراکهاش  ًاعقاو  دش ، یم  هیهت  يربط  یشیرق و  طسوت 

؟ دنتفر یمن  أیضدیس  فرط  هب  مسینومک  سرت  زا  يا  هدع  ایآ  س :

.يرهاط رتکد  لـثم  دـندوب ، طوبرم  اهیـسیلگنا  اـب  هک  دـندوب  ییاـهنامه  دـنتفر ، ءایـضدیس  ربورود  هک  یناـسک  نم  هدـیقع  هب  هن ؛ ج :
« تلادع بزح   » لثم کچوک  هورگ  دنچ  مه  دعب  .دندوب  یـسیلگنا  ناگبخن  نیمه  زا  يا  هدع  دنک ، عمج  تسناوت  یم  وا  هک  يدارفا 

.دندوبن شیب  ییاهپولک  هک  یتشد  یلع 

؟ دندوب سیلگنا  هب  هتسباو  همه  يرون و  هجاوخ  یماما ، يوخا ، یتشد ، ایآ  س :

یم رکف  مه  ناشمادک  ره  .دندرک  بذج  ار  ناشناکیدزن  ناتـسود و  زا  يا  هدع  اهنیا ، زا  مادـکره  .دـندوب  هتـسباو  اهنیا  همه  هلب ؛ ج :
شا هنومن  .درک  دنهاوخ  أفیا  يرتگرزب  شقن  تفای و  دنهاوخ  ناتـسلگنا  دزن  يرتشیب  تیمها  دننک ، تسرد  یهورگ  رگا  هک  دـندرک 

ار رفن  دـنچ  ًاعقاو  دـینیبب  .دـننیزگ  یمرب  دوخ  يارب  مه  ار  تسیلایـسوس  مسا  .تسا  ییابطابط  قداـص  دمحمدیـس  اـی  یتشد  یلع  مه 
؟ دندرک بذج 

.تشاد وضع  یمک  یتشد  هورگ  منک  یم  رکف  اما  .تفرگن  هک  سلجم  سیئر  ییابطابط  قداصدیس  هورگ  س :

؟ دندوب رفندص  ًالثم  رفن ؟ دنچ  ج :
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.تسا یلیخ  رفندص  هن ؛ س :

اهنیا .تسا  ینارذگـشوخ  پولک  کـی  نیا  دـندش ، عمج  مه  رود  رفن  تسیب  رگا  میوگ  یم  نم  .دوـش  یمن  بزح  رگید  هک  نیا  ج :
.هنطلسلا ماوق  تارکومد » بزح   » و ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح  « ؛ دنوش یم  ادیپ  هرود  نیا  رد  هک  دنتسه  ییاهبزح  اهنت 

.تسه مه  ناریا » تارکومد   » بزح س :

هیصوت ماوق  هب  اهییاکیرما  .دوش  یم  لیکـشت  اهییاکیرما  روتـسد  هب  هک  تسا  يدنتـسم  كرادم  ناریا ،» تارکومد  بزح   » هرابرد ج :
هک دنک  یم  رکف  مه  ماوق  .تسا  دیفم  ناریا » هدوت  بزح   » لباقم رد  یبازحا  دوجو  دوش ، رتهب  یـسارکمد  هک  نیا  يارب  هک  دننک  یم 

رد 1325 يدایز  تردق  اب  ماوق  .تسا  یتلود  ًالماک  بزح  کی  دنک  یم  تسرد  ماوق  هک  مه  یبزح  .دـنکن  ار  راک  نیا  شدوخ  ارچ 
يأر ماوق  هیلع  هک  یناسک  همه  هک  نیا  بلاج  .دننک  یم  ینابیتشپ  وا  زا  اهیسیلگنا  اهییاکیرما و  هک  تسا  یصخش  هدمآ و  راک  يور 

.دنوش یم  ماوق  بزح  وضع  دنا  هداد 

.دنوش یم  وضع  بزح  نیا  رد  مه  یهجوم  دارفا  .دنوش  یم  وضع  ییاقب  رفظم  رتکد  راهب و  يارعشلا  کلم  لثم  يدارفا  س :

وضع دور و  یم  ییانشآ  یتسود و  باسح  يور  .دوب  مه  حلـص  نمجنا  سیئر  .تسا  یـشزرااب  رایـسب  مدآ  راهب  يارعـشلا  کلم  ج :
؟ دنروخ یم  مشچ  هب  بزح  نیا  رد  راهب  يارعشلا  کلم  لثم  رفن  دنچ  یلو  .دوش  یم  ماوق  بزح 

.دنتسه یکلم  دمحا  دازآ و  ریدقلادبع  یکلم ، نیسح  يزرمارف ، نامحرلادبع  لثم  يدارفا  بزح  ياضعا  .تسین  یسک  س :

زا دعب  هلصافالب  مه  باعشنا  نیلوا  .دندوب  بزح  نیا  عفادم  دش ، طقاس  ماوق  اهنآ  يأر  اب  هک  مه  سلجم  سیئر  یتح  اهنیا و  همه  ج :
.دنوش یم  جراخ  بزح  زا  هورگ  هورگ  مه  دعب  دنیآ ، یم  نوریب  نآ  زا  قلطم  تیرثکا  هک  یباعـشنا  دـش ؛ عورـش  ناجیابرذآ  نایرج 

رد هک  یناسک  .دش  باختنا  نارهت  ناتـسا  هتیمک  ناریا ،» تارکومد  بزح   » رد زورید   » .مناوخ یم  ناتیارب  ار  جورخ  نیا  زا  يا  هنومن 
« .هداز يوسوم  ياقآ  و  هدنهاش ... ، سابع  يراختفا ، فسوی  نایاقآ  زا  دـندوب  ترابع  دـندوب ، هتفرگ  رارق  لوا  ماقم  رد  تاباختنا  نیا 
 ِ نیرت ماندب  هک  تسا ، هدـنهاش  سابع  اب  يراختفا  فسوی  مود ، لوا و  رفن  تسا ، هتیمک  نیرتمهم  هک  نارهت    ِ یتلایا هتیمک  رد  دـینیبب 
هب .دش  یم  رـشتنم  ام » ناریا   » ياج هب  هک  تسا  دنفسا 1325  سرا »  » همانزور دنس ، نیا  .دنتشادن  ار  یسک  اهنیا  ینعی  .دنتـسه  اهمدآ 

نوچ دشاپ ، یم  مه  زا  یلک  هب  ماوق ، نتفر  زا  دعب  هلصافالب  هک  تسا  مه  لیلد  نیمه 
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.دوبن زیچ  چیه  لوا  زا 

.تسا نآ  ندوب  تقوم  یتلود و  نآ  لیلد  س :

.دش لیکشت  يزاسرهاظ  يارب  مه  نآ  یتقوم و  هلب ؛ ج :

.میدمآ نادیم  هب  ماوق  نویلیم  جنپ  اب  میدوب و  رفن  دنچ  ام  هک  دیوگ  یم  يدزی  رتکد  س :

.درک توعد  يزکرم  هتیمک  رد  تکرش  يارب  ماوق  زا  وا  ج :

؟» هدوت بزح    ِ» يزکرم هتیمک  س :

اما .میدوب  لـیکو  اـم  هک  تفگ  درک و  تبحـص  اـجنآ  رد  يدزی  رتکد  دـعب  .تسـشن  اـجنآ و  دـمآ  مه  نآ  پولک ، هناـخ  رد  هلب ؛ ج :
.دوب هدز  لاثم  ار  رتش  ناتساد  نامه  .دش  دهاوخ  رتشیب  دادعت  نیا  هدنیآ  تاباختنا  رد  میراد ، لیکو  تشه  نونکا  .دوب  مک  نامدادعت 

، دشاب هتـشاد  یـسایس  روعـش  هک  یـسک  یـسایس و  مدآ  .تسا  هدز  ار  ییاهفرح  نینچ  هک  تسا  يدزی  رتکد  تیرخ  هدنهد  ناشن  نیا 
.تسا تیعقاو  کی  نیا  .دیسوپ  ات  دنام  دنام و  هک  دوب  بزح    ِ يربهر بیجع  فعض  هدنهد  ناشن  نیا  .دیوگ  یمن  يزیچ  نینچ 

؟ درمشرب مه  یتبثم  تاکن  ناوت  یم  تارکومد  بزح  يارب  ایآ  س :

مـسیلایرپما يوس  زا  هک  یـشقن  ندرک  يزاب  يارب  یخیرات و  نارود  کی  رد  هک  نیا  زا  ریغ  .تشادن  یتبثم    ِ یگژیو ًالـصا  چیه ؛ ج :
.دیشاپ مه  زا  دوبن ، نآ  هب  یجایتحا  هکنیا  زا  دعب  مه  هلصافالب  .دش  لیکشت  دوب ، هدیدرگ  نییعت 

؟ دراذگب رثا  مدرم  رد  يراعش ، هاتوک و  تدم  هب  ولو  تسناوت ، ردقچ  بزح  تردق  س :

.تسا یتلایا  هتیمک  باختنا  شا  هنومن  چیه ؛ ج :

ار هعماج  وج  تسناوت  یمن  نیا  اـیآ  .دوب  مه  یتلود  تاـناکما  .دـنتخادنا  یم  هار  تارهاـظت  دنتـشاد و  هتیمک  یناتـسرهش  ره  رد  س :
؟ دهد رییغت 

ار اهزیچ  نیا  دـنداد ، یم  دـندروآ و  یم  لوپ  نویماک  اب  ناـشیارب  هک  ییاـهنآ  زا  ریغ  یعقاو ، مدرم  .دـهدب  يرییغت  تسناوت  یمن  ج :
هک یتاهد  رد  دیوگ  یم  یناجنـسفر  ياقآ  .دهد  یم  ناشن  ار  نیا  خـیرات  .دنتـسه  شوهاب  هداعلا  قوف  ناریا  مدرم  .دـندرک  یمن  رواب 
اب هک  هدوبن  وا  يارب  يا  هداج  یتح  هک  یتاهد  .تسا  مدرم  هماش  نیا  دینیبب ، .دوب  اجنآ  هدوت » بزح   » هتیمک رتفد  تشادن ، هداج  ًالصا 
مه نالا  میریگن ، کـچوک  ار  نیا  اـم  .دـهاوخ  یم  ار  وا  عفن  تسوا و  رادـفرط  بزح  نیا  هک  هدـیمهف  یم  دـنورب ، اـجنآ  هب  لـیبموتا 

یخوش نیا  .دوش  نینچ  دادرخ  مود  هک  تشادـن  ار  شراـظتنا  سک  چـیه  .داد  ناـشن  ار  هماـش  نیمه  دادرخ ، مود  .تسا  روـط  نیمه 
یس و زا  تسین 
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هک تسا  اـم  تلم  بیجع  هماـش  نیا  .دـنداد  يأر  دـندمآ  مه  يا  هروک  هد  ره  رد  ینعی  .دـنهد  يأر  رفن  نویلیم  یـس  رفن ، نویلیم  ود 
.تسا هدرک  ظفح  ار  نآ  خیرات ، رد  هشیمه 

؟ دییوگ یم  بذاک  وج  ار  اه  هرود  زا  یضعب  وج  امش ، سپ  روطچ  س :

.تسا رثا  یب  تدم و  هاتوک  هداعلا  قوف  یلو  دیآ ، دوجوب  ییاج  رد  یطلغ    ِ يربهر هجیتن  رد  تسا  نکمم  نیا  ج :

.مینک ثحب  ناشکتمحز » بزح   » لثم رگید  بازحا  هرابرد  س :

.دندش لیکشت  هدوت » بزح   » ندز کتک  يارب  طقف  هک  دندوب  کچوک  بزح  ود  ج :

؟ دنتسه ناریا » تلم   » و ناشکتمحز » بزح   » روظنم س :

.اهشکوقاچ و  اکموس » « ؛ هن ج :

؟ هداز یشنم  بزح  س :

.اهتسیناریا ناپ  نیمه  ینعی  رهورف ، بزح  هداز و  یشنم  بزح  هلب ؛ ج :

.دندرک یم  هیکت  ییایرآ  داژن  يور  هتفرگ و  ناملآ  مسیشاف  زا  ار  شا  هدیا  هک  اکموس » بزح   » هک دیتفگ  س :

اکیرما زا  يا  هدوتدض  تارهاظت  يارب  ینعی  .دنتفرگ  یم  لوپ  اهییاکیرما  زا  اهنیا  همه  هک  هدـمآ  یکـسووریزاگ  ياه  هتـشون  رد  ج :
اهنآ نیب  رد  هتبلا  .دندوب  هدش  تسرد  هدوت » بزح   » اب هزرابم  يارب  طقف  اههورگ  نیا  .تسا  دانـسا  وزج  رگید  نیا  .دـنتفرگ  یم  لوپ 
.مناد یمن  يا  هتخورفدوخ  مدآ  ار  رهورف  شویراد  نم  .تسین  نآ  رد  يدـیدرت  دـندوب ؛ مه  يا  هدروـخ  بیرف    ِ تسرپ نهیم  رـصانع 
یمن ار  اهنیا  نم  .مناد  یمن  ار  روپکـشزپ  هتـسدوراد  یلو  .تسا  هداتـسیا  مه  دوخ  تاداـقتعا  يور  دراد و  يداـقتعا  هک  تسا  یمدآ 

یم دوـجو  هب  شاـشتغا  اـهنت  هک  دـندوب  ییاـهکهورگ  هک  تفگ  ناوـت  یم  طـقف  .منک  تواـضق  اـهنآ  هراـبرد  مناوـت  یمن  مساـنش و 
.دندروآ

؟ دوب هنوگچ  اهنآ    ِ يرکف درکلمع  س :

ناشکتمحز بزح  ، » درک داجیا  یمک  يادصورس  يا  هرود  رد  هک  یهورگ  اهنت  .دندوب  دودحم  مه  یلیخ  .دنتشادن  یتیلاعف  چیه  ج :
لماک لوط  هب  ار  نایرج  نیا  دـمحا  لآ  .تسا  مولعم  ًالماک  مه  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح   » لیکـشت ناتـساد  .تسا  ناریا » تلم 

یم دمحا  لآ  .تشون  یم  هلاقم  اجنآ  رد  مه  یکلم  اهدـعب  .دوب  يوروش  و  هدوت » بزح   » هب نداد  شحف  اهنآ  تسایـس  .تسا  هتـشون 
بزح  » دننیـشنب و رگیدـکی  اـب  هک  میوـگب  مرواـیب و  ار  ییاـقب  یکلم و  منک و  تسرد  یماـش  مدـش  روـبجم  نم  هرخـالاب  هک  دـیوگ 

یکلم دمحا  .دنهد  لیکشت  ار  ناریا » تلم  ناشکتمحز 
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هجدوب دش و  لیکشت  اه  ییاکیرمآ  روتـسد  هب  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح   » هک دیوگ  یم  هداس  فاص و  یلیخ  شتارطاخ  رد  مه 
.دنداد یم  اهییاکیرما  لاس  ره  ار  نآ 

؟» یلم ههبج  هچخیرات   » باتک رد  س :

هچ دـش و  یم  لیکـشت  یتاـسلج  هچ  هک  ما  هدروآ  .ما  هدرک  رـشتنم  ار  دانـسا  نـیا  ماـمت  خـیرات ، اـب  وـگو  تـفگ  ناـمه  رد  هـلب ؛ ج :
اما دوب ، يرَهُز  هناخ  نیمز  ریز  رد  ناشکتمحز » بزح   » زکرم .تسا  بزح  دوخ  تیعـضو  مه  لیلد  نیرتهب  .دوب  نایم  رد  ییاهتبحص 
وا هتـسدوراد  یکلم و  زا  نم  .میدش  هچ  هعفدکی  میدوب و  هچ  هک  هتـشون  ییاقب  رفظم  .دش  بوخ  بزح  عضو  یبیجع  روطب  هعفدکی 
یم اجک  زا  هجدوب  نیا  دنتـسناد  یمن  تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  میظع    ِ یلاـم تاـناکما  نیا  هک  دندیـسرپ  یمن  دوخ  زا  اـهنیا  .مبجعت  رد 

.دسر یم  اجک  زا  اهلوپ  نیا  هتسناد  یم  وا  هک  منک  مهتم  ار  یکلم  مناوت  یمن  نم  هتبلا  دندید ؟ یمن  ار  اهنیا  روطچ  دیآ ؟

.دننک یم  حرطم  ار  رابرد  اب  وا  طابترا  ناتسلگنا و  هب  شرفس  اه  یضعب  س :

.تسا بزح  لیکشت  زا  دعب  هب  طوبرماهنآ  همه  ج :

.تشاد تاقالم  هس  هاش  اب  وا  .تسا  بزح  لیکشت  زا  لبق  هاش ، اب  شا  هیلوا  تاقالم  ناتسلگنا و  رفس  س :

.تسه دادرم  زا 28  لبق  شلوا  تاقالم  ج :

.تسا هتشاد  تاقالم  کی  مه  لاس 24  س :

تاقالم نیا  .دـنک  تاقالم  اهنآ  اب  هک  دوب  هتـساوخ  هاش  .دنتـشاد  تاقالم  زرواشک  يدزی و  يردنکـسا ، .تشادـن  تاقالم  وا  هن ؛ ج :
.تسا لاس 1323  هب  طوبرم 

.تشادن تاقالم  لاس 1323  رد  یکلم  لیلخ  ًارهاظ  س :

نم مرادـن ، ار  یکلم  لیلخ  یگتـسباو  روصت  نم  بیترت  نیا  هب  .دوب  قلطم    ِ یبـالقنا زونه  مه ، لاس 24  لیلخ  .تشادـن  لیلخ  هن ؛ ج :
.دوبن دراو  اهنایرج  نیا  هب  نوچ  تسا ؛ هنوگچ  دهاش »  » همانزور تاناکما  هک  هتسناد  یمن  ًاعقاو  وا  هک  مدقتعم 

ثحب مه  رتشیب  دـنناد و  یم  یـسیلگنا  ار  وا  یلم » ههبج   » و يدازآ » تضهن   » لـثم یناـسک  ییاـکیرما ؟ اـی  تسا  یـسیلگنا  رفظم  س :
.دننک یم  حرطم  ار  تفن 

اب هک  یتاـقالم  نیرخآ  رد  هک  دـیوگ  یم  شتارطاـخ  رد  وا  ِدوخ  .دوـب  اهیـسیلگنا  اـهییاکیرما و  كرتـشم  تساوـخ  تفن  هلأـسم  ج :
هب دـسر  هچ  تخاس ، یم  مه  ناطیـش  اب  دوب ؛ یتسرپ  هاج  هداعلا  قوف  مدآ  وا  .دـنک  نینچ  هک  دـنا  هتـساوخ  وا  زا  هتـشاد  ایـس  هدـنیامن 

.اهییاکیرما ای  اهیسیلگنا 
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؟ تشاد یطابترا  مه  ناورکاپ  اب  ایآ  س :

.دزاسب تسا ، مزال  هک  سکره  اب  دوب  رضاح  ج :

؟ دوب باتک  باسح و  اب  ادتبا  زا  نآ ، رد  تیلاعف  و  یلم » ههبج   » سیسأت رد  وا  تکرش  س :

میسقت ام  اب  ات  ناتـسلگنا ، هب  ندروآ  راشف  يارب  دنیوگ  یم  اهییاکیرما  هک  دراد  دوجو  يدنـس  .دوب  قیقد  هدش و  باسح  همه  هلب ؛ ج :
سلجم رد  هک  یناسک  دینیبب  .دننک  هزرابم  تفن  دادرارق  هیلع  هک  میداد  تمالع  مهدراهچ  سلجم  رد  دوخ  نارادفرط  هب  دوش ، تفن 

يرئاح يرهز ، ییاقب ، رفظم  .دنتـسه  یناسک  هچ  دـندرک ، تبحـص  نایئاشلگ  سگ  دـیدج  دادرارق  تفن و  تکرـش  هیلع  مهدراـهچ 
.یکم دازآ و  ریدقلادبع  هداز ،

يدارفا .دش  لیکشت  مهدزناش  هرود  تاباختنا  هناتـسآ  رد  رهم 1328 و  زور 22  قدـصم  رتکد  یلم » ههبج  « ؛» یلم ههبج   » ثحب اما  و 
مهدزناش هرود  رد  دنتـساوخ  یم  همه  هک  یبالق  ناراگن  همانزور  زا  يدادـعت  نارکفنـشور و  زا  يرگید  هدـع  قدـصم و  رتکد  نوچ 

دیـسر و نایاپ  هب  نصحت  دوب ، دهاوخ  دازآ  تاباختنا  هک  داد  هدعو  هاش  هک  دعب  .دـندوب  هتخادـنا  هار  نصحت  دـنوشب ، لیکو  سلجم 
زا یـضعب  .دننک  تسرد  یلم » ههبج   » مان هب  یتالیکـشت  هک  دنتفرگ  میمـصت  رفن  هدجیه  اجنآ  رد  .دـنتفر  قدـصم  رتکد  لزنم  هب  همه 

رتکد ینایواک ، اضر  رتکد  هداز ، كریز  سدـنهم  یناجنـس ، میرک  رتکد  لـثم  دـندوب ، قدـصم  رتکد  داـمتعا  دروم  ناـسک  دارفا  نیا 
لثم یبالق  ناراگن  همانزور  مه  اهنآ  زا  یضعب  یمطاف ؛ نیـسح  رتکد  يورغ و  هللا  تیآ  نامیرن ، دومحم  ییالع ، ریما  رتکد  ناگیاش ،

مهدراهچ هرود  يالکو  زا  مه  رفن  جنپ  راهچو  دندوب  يربتعلخ  نالـسرا  دادح و  يرون ، يدیمع  یکلم ، دـمحا  مدـقا ، یلیلخ  سابع 
وزج مه  مظعا  راشم  فسوی  .دندوب  ینیئان  یلالج  ییاقب و  رفظم  یکم ، نیـسح  دازآ ، ریدقلادبع  هداز ، يرئاح  لثم  سلجم  مهدزناپ 

.وا فلاخم  یهاگ  دوب و  قدصم  رادفرط  یهاگ  هک  دوب  یناسک 

لاؤس ود  اجنیا  .دـش  قدـصم  تلود  ریزو  مه  یباجنـس  رتکد  .دوب  گنهرف  ریزو  قدـصم  تلود  رد  مه  هرود  کی  مظعا  راـشم  س :
هـشقن اب  هدش و  باسح  روطب  ایآ  دندوب ، یـسیلگنا  هک  هریغ  ییاقب و  رتکد  دازآ ، ریدقلادبع  یلیلخ ، سابع  لثم  يدارفا  تسا : حرطم 

اهنیا بیرف  قدصم  ای  دنریگب و  تسد  رد  ار  تردق  بسانم  تصرف  رد  ات  دندرک  ذوفن  یلم » ههبج   » تالیکـشت هب  ناتـسلگنا  رابرد و 
؟ دوب هدروخ  ار 

.دوب هدروخن  زین  ار  ناشبیرف  تخانش و  یم  بوخ  ار  اهنیا  همه  قدصم  رتکد  نم  رظن  هب  ج :
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نیا .تسین  يدیدرت  نیا  دنداتـسرف ، یم  تیوضع  يارب  ار  ناشدوخ  ياهمدآ  هلـصافالب  ینلع ، نایرج  ره  رد  اهییاکیرما  اهیـسیلگنا و 
رفن راهچ  نیا  عضو  نم  رظن  هب  .دـننک  ذوفن  نایرج  نآ  رد  دـنناوت  یم  هنوگچ  تسا و  ربخ  هچ  اجنآ  رد  دـننیبب  هک  تسنیا  يارب  راـک 

قلطم نارکون  زا  اهدعب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  يربتعلخ ، نالـسرا  يرون و  يدیمع  یکلم ، دـمحا  یلیلخ ، سابع  تسا ؛ مولعم  ًالک 
.دندمآ یم  رامش  هب  اهیسیلگنا 

.دندنامن یلم » ههبج   » رد مه  دعب  دندوب ، سیلگنا  رکون  مه  لبق  زا  هتبلا  س :

تفر و نوریب  دشن ، لیکو  هک  نیا  زا  دعب  مه  يرون  يدیمع  .دنتفر  نوریب  دوز  رایسب  یلیلخ ، یکلم و  .دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  هلب ؛ ج :
يرئاح لثم  هاش  نارود  يالکو  مه  دـعب  .تسا  هتفر  نوریب  تقو  هچ  يربتعلخ  نالـسرا  تسین  مولعم  یلو  تشاذـگ  تفلاـخم  ياـنب 
یکلم دمحا  هک  یباتک  رد  .دـندنام  ینیئان  یلالج  ییاقب و  یکم ، هداز ، يرئاح  هتبلا  .دـندرک  كرت  ار  ههبج  دازآ  ریدـقلادبع  هداز و 

دـندرک و یم  یتامادـقا  یلم » ههبج   » تاـغیلبت نویـسیمک  ماـن  هـب  هدـع  نـیا  هـک  تـسا  هدـمآ  هتـشون ، یلم  هـهبج  هچخیراـت  هراـبرد 
همانزور جراخم  دندش  رضاح  اهییاکیرما  هرخالاب  هک  دش  روطچ  هک  مداد  ًالبق  ار  نآ  لماک  حرـش  .دنتـشاد  اهییاکیرما  اب  ییاهرادید 

لزنم رد  .دوب  ییاقب  رفظم  یکم و  نیسح  هداز ، يرئاح  ِرس  ریز  اهراک  نیا  همه  دنهدب ؛ ار  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح   » و دهاش » »
رد رادید  کی  وا و  لزنم  رد  رادید  کی  هک  تشاد  یللجم  هناخ  ینیئان  یلالج  .دنتـشاد  اهییاکیرما  اب  ییاهرادـید  مه  ینیئان  یلالج 

دوجو دشاب  ریگ  میمصت  هک  يا  ههبج  ناونع  هب  تقو  چیه  یلم » ههبج  ، » خیرات رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دش  ماجنا  اهییاکیرما  لزنم 
رتشیب هک  دوخ  نانیمطا  دروم  دارفا  اب  اهنت  قدـصم  رتکد  .دـندرک  یم  تیلاعف  ناشدوخ  يارب  يا  هشوگ  رد  مادـک  ره  اهنیا  تشادـن ،

.درک یم  تروشم  دندوب ، شا  هنیباک  ناریزو  مه 

؟ یباجنس یمطاف و  رتکد  لثم  یناسک  س :

.دندوب سلجم  هدنیامن  هک  ناگیاش  لثم  یناسک  ای  و  هلب ؛ ج :

ار اهراک  تشادـن و  داـقتعا  تروشم  هب  مه  یلیخ  قدـصم  هک  تفگ  یم  تشاد و  قدـصم  رتکد  هب  يداـقتنا  نیخروم ، زا  یکی  س :
عاعـشلا تحت  دنتـشاد و  نییاپ  ياه  هدر  هک  یناسک  ای  اهیتسدریز  .تشاد  یمهم  هتـسجرب و  تیـصخش  نوچ  .داد  یم  ماجنا  شدوخ 
قدصم هب  داقتنا  نمض  اهیدیماان ،» اهدیما و   » رد مه  یباجنس  میرک  .دنتشادن  ار  دوخ  تارظن  نایب  تأرج  یتح  دندوب ، يو  تیصخش 

.تفریذپ یمن  یلو  تشاد ، يدایز  تاهابتشا  يو  هک  دیوگ  یم 

مه يدراوم  رد  یتح  ار  شدوخ  رظن  قدصم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دنیوگ  یم  همه  ار  نیا  ج :
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يرتفد پیترس  باختنا  مه  شا  هنومن  نیرتمهم  .تسوا  یتیـصخش  گرزب  بیع  نیا  تسناد ؛ یم  رظن  نیرت  حیحـص  دوب ، هابتـشا  هک 
.تسا دادرم 1332  زور 28  رد 

.ددرگ یمرب  اـم  هعماـج    ِ یگنهرف یتـیبرت و  راـتخاس  هب  نیا  .درک  هراـشا  مودـنارفر  سلجم و  لـالحنا  هب  هراـب  نیا  رد  دوش  یم  س :
تاـفآ وزج  ار  نیا  دوش  یم  .دریگ  یم  ار  ناربـهر  هک  تسا  يرورغ  اـی  تیـصخش  شیک  نیمه  اـما  دـشابن ، بوـخ  دـیاش  شناوـنع 

.دراد ییاهیگژیو  نینچ  ام  گنهرف  تفگ  دوش  یم  هک  نیا  ای  تسناد و  يربهر 

ناریا رد  تنطلـس    ِ ینالوط نارود  رد  یلو  .تسا  حیحـص  ًاقلطم  شرظن  دنک  رکف  سک  ره  هک  دنرادن  یگژیو  نینچ  ناریا  مدرم  ج :
یم هاشداپ  هک  يراـک  ره  راـجاق  نارود  رد  ًـالثم  .تسا  هدز  فرح  لوا  تردـق  هدوب و  ناطلـس  نخـس  فرح ، نیرت  حیحـص  هشیمه 

.دوبن نارگید  لثم  هاش  نیدلارفظم  اهنت  .درک  یم  تساوخ ،

.دیسرت یم  مه  دوب و  ضیرم  مه  وا ، هتبلا  س :

مه ام  لاجر  هیقب  .داد  یمن  دـق  يروتاتکید  هب  شلقع  دوب ، ناوج  هک  هاشدـمحا  .تشاد  تواـفت  نارگید  اـب  هک  دوب  يدرمریپ  وا  ج :
مسیشاف لصا  نیا  .دوب  تسدالاب  قلطم  عبات  تسدریز  .دوب  مسیشاف  نوناق  .هیقب  هاش و  یلعحتف  یساغآ ، ازریم  جاح  لثم  .دندوب  نینچ 

یم مشچ  هب  یتنطلـس  خـیرات  نارود  مامت  رد  نیا  .درادـن  رظنراهظا  تبحـص و  قح  تقو  چـیه  تسدریز  ینعی  .تسا  يرلتیه    ِ يزان
مه دعب  دندرک و  شا  هفخ  دندمآ و  اهناغفا  .دوبن  یندنام  مه  وا  هک  نیـسح  ناطلـس  هاش  لثم  یفیعـض  ناطلـس  هرود  رد  رگم  دروخ ،

، هداوناخ ردـپ  دوب و  یهاش  ردـپ  ره  مدرم ، هدوت  لخاد  رد  .تسا  روشک  يالاب  ياهماقم  رد  خـیرات    ِ یگژیو نیا  .دـش  ادـیپ  هاشردان 
زا نیا  دوـبن ، نینچ  يردـپ  رگا  .تشادـن  قـح  يرگید ، سک  چـیه  دوـب و  قـلطم    ِ يرالاسردـپ .دـمآ  یم  باـسح  هب  قـلطم  مکاـح 

هدـیدپ کی  هلأسم  نیا  سپ  .دـندوبن  لئاق  یقح  سک  چـیه  يارب  تشادـن و  قح  نز  تشادـن ، قح  رتخد  .تسا  یخیرات  ياهانثتـسا 
راک هب  ار  هویش  نیا  ییاهاج  رد  مه  ام  نارادمتسایس  .تسا  قح  دنیوگ  یم  هچنآ  هک  دندرک  یم  روصت  هشیمه  اهردپ  .تسا  یمومع 

رظنراهظا يارب  یتاـناکما  ندـمآ  دوجو  هب  هاـش و  طوقـس  مه  نآ  تلع  هک  رد 1320  ات 32 . نارود 20  رد  صوـصخب  دنتـسب ، یم 
، تشاد دوـجو  يراـتفرگ  نیمه  درک ، یم  تبحـص  يدازآ  نیا  زا  هک  هدوـت » بزح   » لـثم مه  یناـمزاس  لـخاد  رد  هنافـسأتم  .تـسا 

.دوب قلطم  تیمکاح  یپ  رد  يربهر 

؟ دنداد ماجنا  یمارهب  يدزی و  رتکد  هک  يراک  نامه  دننام  س :

ام هعماج    ِ یخیرات یمومع    ِ يرامیب نیا  .دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  دندوبن  مه  اهنآ  یتقو  هلب ؛ ج :
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.دش لح  هلأسم  نیا  مارآ  مارآ  يزاوژروب ، هسنارف  ریبک  بالقنا  زا  سپ  لاس  دصیس  تسیود ، اپورا  رد  .تسا 

، بازحا رگید  بیع  .تسا  یهورگ  یبزح و  یتالیکـشت و    ِ يریذـپ مظن  مدـع  ناریا  رد  بازحا  تسکـش  مـهم  لـماوع  زا  یکی  س :
.تسا تالیکشت  رد  ضحم  تعاطا  دوجو  مدع 

.دش یمن  نینچ  دوب  روشک  رد  ینالوط    ِ يدازآ کی  رگا  .تسا  ینالوط    ِ يدازآ ندوبن  لوا ، لماع  تلع  ج :

؟ تسا ردقچ  ینالوط    ِ يدازآ تدم  س :

.دیشک لوط  لاس  دون  داتشه ، ینعی  ات 1970  دسرب 1890  یسارکومد  هب  اپورا  هک  نیا  يارب  ًالثم  لاس ؛ دودح 50  ج :

.دوبن عطقنم  دوب و  مه  رمتسم  نامز  نیا  س :

.دتفا یم  اج  هدش و  هنیداهن  دشکب ، لوط  لاس  هاجنپ  ناتسودنه  لثم  مه  ناریا  رد  يدازآ  رگا  بیترت  نیا  هب  .دوبن  مه  عطقنم  هلب ؛ ج :

؟ دتفا یم  اج  گنهرف  کی  ناونع  هب  ینعی  س :

فلاخم تایرظن  مه  اب  دـنوش و  لیکـشت  دـنناوت  یم  بازحا  تقونآ  .دـننک  یم  تداع  نآ  هب  مدرم  گنهرف ، کـی  ناونع  هب  هلب ؛ ج :
هلاس هدزاود  هاتوک  رایـسب  نارود  کی  اهنت  .میتشادن  يدازآ  لاح  هب  ات  ام  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تالکـشم  نیا  همه  .دنـشاب  هتـشاد 

زا 1320 هک  مه  یهاتوک  رایـسب  نارود  دش و  ینوناقریغ  رد 1327  هدوت » بزح   » .دـشاب یلماک  تدـم  هک  نیا  هن  تشاد ، دوجو  يا 
.یمالـسا بـالقنا  مه  نآ  زا  دـعب  دـمآ و  شیپ  اضردـمحم  نارود  هک  مه  دـعب  .تفر  نیب  زا  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  لاـس  تفه  ینعی 

زور ره  مه  نآ  هک  هدش  ادـیپ  یکچوک  هچیرد  دادرخ  مود  زا  دـعب  .دوش  یمن  هدـید  يرمتـسم  هنیمز  مه  زونه  ام  هعماج  رد  هرخالاب 
.دوش یم  هچ  هدنیآ  رد  دید  دیاب  .تسا  ناسون  رد 

هن ام  بازحا  هک  تسا  نیا  مه  هلأسم  نیا  لیلد  .ناگناگیب  اب  طابترا  هب  ای  دوش  یم  هدیـشک  تنوشخ  هب  ای  اهیدازآ  اـم  هعماـج  رد  س :
و یلم » هدارا   » هچ دشاب ، دهاوخ  یم  هک  یبزح  ره  دنهد ، هیکت  ییاج  هب  دنروبجم  و  تلود ، هب  یگتـسباو  هن  دـنراد و  یمدرم  هاگیاپ 
هب اـهیدازآ  مه  رگید  يوـس  زا  .دـنوش  یم  ناـسون  راـچد  دـنرادن ، یمدرم  هاـگیاپ  نوـچ  ناریا .» بزح   » هچ و  تلادـع » بزح   » هـچ

يزرم ناریا ، رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  یلم  تینما  ندش  راد  هشدخ  ههبش  ای  دوش و  یم  راد  هشدخ  یلم  تینما  هک  دماجنا  یم  یتنوشخ 
ای یسایس  ياهیریگرد  يارب 
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.دنورن رتولج  تسا ، یلم  تینما  زرم  هک  نآ  زا  نویسایس  ای  ناربهر  هک  درادن  دوجو  یبزح  ياهاوعد 

.لـماکت یکدوک و  نارود  ياـهیرامیب  ینعی  دـنا ، هدـنارذگ  ار  نآ  رگید  عـماوج  ماـمت  هک  تسا  یعیبـط  ياـهیرامیب  اـهنیا ، همه  ج :
تسا یعیبط  .تسا  یکدوک    ِ يرامیب يریگ ، میمصت  رد  لالقتـسا  يدازآ و  ندش  هنیداهن  يوس  هب  راشف ، تحت  روشک  کی  تکرح 

هب زونه  اههورگ  نیا  .دنـشاب  شدوخ  ذوفن  لماوع  ات  دنک  تسرد  یکچوک  ياههورگ  دشر ، لاح  رد  روشک  کی  رد  مسیلایرپما  هک 
تبحص مینیشنب و  دوخ  نیفلاخم  اب  ات  میریگب  دای  دیاب  ام  دیوگ  یم  یمتاخ  ياقآ  هک  روطنامه  .دنرادن  یـسایس  تیبرت  یفاک  هزادنا 

دیاب بازحا  .درک  لح  ار  نآ  نامرف  کی  اب  دوش  یمن  دوب و  دـهاوخ  لامرن  هک  تسا  هعماج  رد  يدازآ  ندـش  هنیداهن  هار  نیا  .مینک 
طاقن هب  تبحص  اب  تیاهن  رد  دننک و  هعجارم  مدرم  هب  دنـسیونب و  ناشیاه  همانزور  رد  دنراد ، مه  فالتخا  مه  اب  رگا  هک  دنریگب  دای 

.دنسرب یکرتشم 

؟ دنز یمن  مه  هب  ار  یلم  قافو  یلم و  تینما  نامز ، رذگ  نیا  ایآ  س :

دهاوخن يرطخ  دشاب ، ندش  هنیداهن  نیا  رادـفرط  لاح  نیع  رد  دـنمورین و  یتیمکاح  رگا  .دراد  یگتـسب  هعماج  تیمکاح  هب  نیا  ج :
نیفلاخم ياه  هسیـسد  اهیزاب و  هقح  لباقم  رد  دـناوتب  تیمکاـح  رگا  .میریگب  داـی  اـپورا  گـنهرف  زا  ار  هلأـسم  نیا  دـیاب  اـم  .تشاد 

هب دـقتعم  هاگآ    ِ يربهر دـنمورین و  هداعلا  قوف  تساوخ  کی  هتبلا  .تسا  یندـش  راـک  نیا  تسین ، مه  یناـسآ  راـک  هتبلا  هک  دتـسیاب 
 ِ يربهر ناوت  هب  مات    ِ یگتـسب نیا  .دشکب  لوط  لاس  دص  تسه  مه  نکمم  دنک ؛ یط  ار  ینالوط  هرود  نیا  دـناوت  یم  ینایرج  نینچ 

نیب يدروخودز  دوش و  ادـیپ  تسا  نکمم  مه  يراوگان  ياهقافتا  هار  نیا  رد  .تشاد  دـهاوخ  مه  ییاهجوم  ًامتح  هتبلا  .دراد  هعماج 
.دوش تسرد  هزورکی  نامرف و  کی  اب  هک  تسین  يراک  نیا  .دیایب  شیپ  اههورگ 

یم رارق  ینایرج  سأر  رد  هک  یتقو  دنتسه ، هلأسم  نیا  رد  مدقشیپ  ماگشیپ و  حالطـصا  هب  هک  ینویـسایس  یتح  خیرات  دانتـسا  هب  س :
یکلم لیلخ  لاثما  یـسایس ، نایرج  کی  ناونع  هب  هدوت » بزح   » نورد زا  ًالثم  .دـنوش  یم  نایفارطا  اب  فـالتخا  ثعاـب  دوخ  دـنریگ ،

زین نآ  زا  دنوش و  یم  ریگرد  دنور و  یم  یلم » ههبج   » هب مه  دـعب  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  ناشکتمحز » بزح   » دـننک و یم  باعـشنا 
ینیـشناج رهورف  شوـیراد  تلم ،» بزح   » رد ًـالثم  اـی  .دـنزادنا  یم  هار  اهتـسیلایسوس » هعماـج   » و اهتـسیلایسوس » تضهن   » بعـشنم و

.تسین یمود  رفن  تسا و  روپکشزپ  اهنت  اهتسیناریا  ناپ  رد  ای  تسا و  شدوخ  اهنت  درادن ؛
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الاب و زا  تردق  ینعی  .تشاد  نیشناج  مه  زاب  دندیرب ، ار  هدوت » بزح   » ِرـس تقو  ره  .دنتوافتم  ناریا » هدوت  بزح   » اب بازحا  نیا  ج :
نییاپ دارفا  هک  دیـسر  ییاج  ات  درک و  یگدـنز  اجنیا  لاس  راهچ  اـت  هس  هدوت » بزح   » زا 1332 دعب  هرود  رد  .دـمآ  یم  نییاپ  هلپ  هلپ 

یم امـش  هک  یـصقاون  نآ  دوجو  اـب  یتـح  دراد ، يا  هدوـت    ِ یعقاو راـتخاس  هک  یبزح  ینعی  .دـنتفرگ  رارق  مه  بزح  سأر  رد  هکبش 
هدوت بزح  ناگتـشذگ  زا  هک  تسا  تسرد  دیراذگب ، دازآ  امـش  رگا  مه  نالا  نیمه  .دنک  ادیپ  ار  دوخ  نیـشناج  دناوت  یم  دـییوگ ،
دناوت یم  دیدج  هورگ  نیا  .دنک  أیحا  ار  هدوت  بزح  هرابود  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  يدیدج  لسن  زاب  نم  رظن  هب  اما  هدـنامن  سک  چـیه 

.دسانشزاب ار  دوخ  هار  هدرک و  هدافتسا  هتشذگ  تاهابتشا  تسردان و  لامعا  طلغ ، تایبرجت  زا 

ار شا  هتـشذگ  نوچ  ام  هعماج  .درادن  یخیرات  هظفاح  ام  هعماج  هک  میوگب  متـساوخ  یم  دـیدرک  هراشا  هک  يرخآ  هتکن  هرابرد  س :
ار لاس 32  ياهتکرح  نامه  دوش ، لیکـشت  یلم » ههبج   » هراـبود رگا  ضرف  هب  .تسا  هدـش  ررکم  تسکـش  هب  موکحم  دسانـش ، یمن 

ّالاو دش  اتدوک  دش  بوخ  هک  دوب  هدرک  لقن  نامناتسود  زا  یکی  هب  یصوصخ  هسلج  کی  رد  ناگرزاب  سدنهم  .درک  دهاوخ  رارکت 
.دندوب هدرب  ار  قدصم  يوربآ  اه  « یلم ههبج   » ِدوخ

رظنم زا  هن  مینک و  هاـگن  مدرم  ماـمت  رظنم  زا  ار  خـیرات  هعماـج و  دـیاب  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  ًاـعقاو  يزیچ  نینچ  تسا  نکمم  ج :
ار ایلاتیا  .دوش  هنیداهن  بازحا  هلأسم  ات  هتـشاد  نییاپ  الاب و  ردقچ  هک  دینک  هاگن  اپورا  هب  ًالثم  .خیرات  عطقم  کی  رد  دوجوم  تیعمج 

نیا رد  بازحا  هلأسم  اـت  دیـشک  لوط  لاـس  دصـشش  دـصناپ ، .تسا  هدرک  یط  ار  ینارود  هچ  نونک  اـت  سناـسنر  زا  هک  دـینک  هاـگن 
يروآ نف  خیرات  نیا  تبثم  تاکن  زا  دیاب  میراد و  ار  ییاپورا  ياهروشک  لاس  دصشش  دصناپ ، نیا  هبرجت  ام  .دوش  هنیداهن  اهروشک 

دیوگ یم  نینل  هک  روطنامه  .میریگب  دای  تسا  تبثم  هک  ییاجنآ  هتبلا  اـهنآ ،   ِ یعاـمتجا   ِ یهدـنامزاس زا  دـیاب  .مینک  هدافتـسا  اـهنآ  ِ 
تـسار زا  دنتـسه  تردق  سأر  رد  یتقو  ینعی  .تسا  يور  پچ  نآ  دـنراد و  یکدوک    ِ يرامیب نارود  کی  تسینومک  بازحا  همه 

دننیب و یمن  یتبثم  هتکن  چیه  هرود  نیا  رد  رگید  ترابع  هب  .دنتـسه  پچ  هشیمه  دنتـسه ، رود  تردق  زا  یتقو  یلو  دننک  یم  تیعبت 
نارود نیا  دیاب  .دنرادن  نسکاو  اهنیا  دوب و  دهاوخ  یعامتجا  ياهنامزاس  مامت  رد  یکدوک ، ياهیرامیب  نیا  .دنتـسه  فلاخم  هشیمه 

هک یمیظع  تایبرجت  زا  ناوت  یم  دریگب ، میمصت  هعماج  رد  یشدرگ  نینچ  داجیا  هب  ام  هعماج    ِ يربهر رگا  نم  هدیقع  هب  .دنارذگ  ار 
.ناتسودنه رد  يدناگ  ورهن و  هبرجت  ًالثم  درب ؛ هرهب  دراد  دوجو  خیرات  لوط  رد 

نیمه هب  تشاد و  ینلع  روضح  اجنآ  رد  رامعتسا  .دراد  یتوافت  ام  اب  ناتسودنه  هعماج  س :
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.دوش یم  هدید  ًاضعب  نآ  تارثا  تسا و  ناهنپ  راید  نآ  رد  مه  زورما  ِرامعتسا  هتبلا  .تسا  ام  زا  رتالاب  نآ    ِ یسایس دشر  لیلد ،

نارود رد  .دننک  یم  تموکح  اجنیا  رد  اهیسیلگنا  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  همه  یلو  دوبن ، ینلع  تروص  هب  رامعتـسا  ام  روشک  رد  ج :
مدرم نیمه  .تشاد  دوجو  مسا  نودب  یلو  لماک  روطب  رامعتـسا  ینعی  .دننک  یم  تموکح  اهییاکیرما  هک  دنتـسناد  یم  همه  مه  هاش 

هب اتـسور  رهـش و  رد  مدرم  زا  یتـیرثکا  نینچ  دادرخ  مود  رد  هک  دـش  هچ  ًـالثم  .دـنتخادنا  هار  ار  ماـیق 57  هک  درک  تیبرت  ار  شلـسن 
نآ زا  رگا  هک  تسا  تلم  نیا  رد  یبیجع  دادعتـسا  .دراد  دوجو  يدـنمورین  هداعلا  قوف    ِ يرادـیب کی  .دـنداد  يأر  دـندمآ و  نادـیم 

هنومن ود  دادرخ ، مود  بالقنا 1357 و  .میا  هدید  مشچ  هب  ام  ار  اه  هبرجت  نیا  .مینک  تفرشیپ  بوخ  یلیخ  میناوت  یم  مینک ، هدافتسا 
دراو نودب  انعم و  مامت  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  يربهر  دـیاب  .میهدـب  تسرد  تهج  اهتکرح  نیا  هب  دـیاب  .دنتـسه  ناشخرد  هداعلا  قوف 

ینارنخس ًالثم  .دوش  یملع  دروخرب  يا  هدیدپ  ره  اب  دیاب  .دناشکب  یملع  حیحص  تمس  هب  ار  تکرح  نیا  یلخاد ، ياهاوعد  هب  ندش 
دیهـش .دوب  هدش  پاچ  يرهـشمه »  » همانزور رد  ًاریخا  دوب و  هدرک  داریا  مق  هیملع  هزوح  رد  هک  تسا  یتشهب  دیهـش  زا  یبلاج  یلیخ  ِ 

هب هنادازآ  دیاب  مدرم  .دید  دـیهاوخ  لمعلا  سکع  نآ  هیلع  دـینک ، لیمحت  رگا  .دـینکن  لیمحت  مدرم  هب  ار  مالـسا  دـیوگ  یم  یتشهب 
تسا يوق  ردقنآ  مالسا  هک  هتفگ  راب  نیدنچ  زین  ماما  .دوب  یناشخرد  رکفتم  وا  هک  دهد  یم  ناشن  ینارنخس  نیا  .دنیایب  مالسا  فرط 
دوجو يرگید  زیچ  گرم  زا  دعب  هک  تسه  رشب  دارفا  ترطف  رد  نیا  نوچ  .دش  دهاوخ  زوریپ  نیقی  هب  نیفلاخم  اب  دازآ  ثحب  رد  هک 

دروخرب دیاب  ام  .دنتسیا  یم  ییوگروز ، نیا  هیلع  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیاب  ًامتح  ًالثم  هک  دییوگب  روز  اهنآ  هب  رگا  یلو  .دراد 
.میشاب هتشاد  یملع  قیقد  هداعلا  قوف 

هعماج وج  لیلد  هب  دوش ، یم  لیدعت  دنتـسه  بزح    ِ يربهر هدر  رد  هک  يدارفا  ياطخ  رگا  نامدوخ ؛   ِ یلـصا ثحب  هب  میدرگرب  س :
.دننک یم  حیحصت  ار  ناشیاهراتفر  ناشدوخ  ای  تسا 

لباق ًالصا  ياهلاس 30 و 32  اب  تسا و  رادیب  هداعلا  قوف  ام  زورما  هعماج  دـینیبب  .هعماج  وج  ینعی  دـنوش ؛ یم  حیحـصت  ناشدوخ  ج :
، ییاتـسور هچ  يرهـش و  هچ  مدرم ، میظع  هدوت  .تسا  يرادیب  هدنهد  ناشن  دادرخ  مود  نمهب 57 و  هدـیدپ  ود  نیمه  .تسین  هسیاقم 

رادیب دارفا  .دشاب  نانعلا  قلطم  يربهر  بزح ، کی    ِ يربهر هک  دنهد  یمن  هزاجا  رگید  مدرم  نیا  .تسا  هدرک  ادـیپ  یـسایس  يرادـیب 
زا ًامئاد  اهنیا  .دوش  یم  هدوزفا  ناناوج  دادعت  رب  زور  هب  زور  .دنتسین  ات  ود  یکی ، هعماج 
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میراد راک  رس و  يرگید  داینب  اب  زورما  لیلد  نیا  هب  .دوبن  يزیچ  نینچ  هتـشذگ  لاس  هاجنپ  رد  .دنونـش  یم  ون  بلاطم  ایند  ياج  همه 
هزرابم نآ  يارب  تسا  رضاح  تسانـشآ و  دوخ  غوبن  هب  هک  يداینب  .رادیب  رایـسب  يداینب  تشادن ، دوجو  ام  خیرات  رد  نیا  زا  شیپ  هک 

نآ اب  هک  دریگ  یم  رارق  دـیدهت  دروم  ناریا ، هیلع  قارع  گنج  نارود  لثم  زواجتم ، روشک  کی  يوس  زا  هک  يا  هرود  رد  هچ  دـنک ،
هداعلا قوف  ام  هعماج    ِ يربهر تیلوئـسم  لیلد ، نیا  هب  .دیآ  یم  شیپ  هک  یـسایس  لئاسم  رد  هچ  دنک و  یم  عافد  ریظن  یب    ِ يراکادف
دناوتب موزل  عقوم  رد  هک  ینایرج  رد  دزادنیب ، تسرد  نایرج  کی  ریـسم  رد  ار  دنمورین  لماع  نیا  دیاب  هعماج    ِ يربهر .تسا  نیگنس 

هعماج ناوت  یم  .تسا  یعیبط  ًالماک  هدیدپ ، نیا  .دنتسین  ادج  مه  زا  و  یسایس ، مه  یبهذم ، مه  تسا  يا  هدیدپ  نیا  .دنکب  مه  زمرت 
.دناسر دنمنوناق  هاگآ و  یقرتم ، زاب ، هعماج  کی  هب  جیردتب  یلبق  عضو  زا  ار 

؟ تسا دنیآرف  نیمه  رد  یگنهرف  یسایس و  هعسوت  ایآ  س :

نیا تروص  نیا  ریغ  رد  .تسا  لاحم  نیا  زا  ریغ  دریگ و  یم  ماجنا  دـنیآرف  نیمه  رد  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، هعـسوت  .هلب  ج :
نیا .تشاد  دوجو  يرامیب  نیمه  قدصم  نارود  رد  .تدـم  زارد  ناقفخ  هب  ای  دیـشک  دـهاوخ  یعامتجا  ياهدروخرب  هب  ای  تیعـضو 

هب .درک  یمن  شوگ  مه  شناتـسود  نیرت  کیدزن  فرح  هب  یتح  تشاد ، هک  ییاـهیبوخ  ماـمت  اـب  وا  .دوب  قدـصم  رتکد  رد  يراـمیب 
رارکت ار  نآ  هراـبود  دـیابن  اـم  .تسا  یکلهم    ِ يراـمیب نیا  .درک  یمن  شوگ  دوب  رتکیدزن  وا  هب  همه  زا  هک  مه  یمطاـف  رتکد  فرح 

هویش نیا  رگا  .تسا  هدز  یتامدص  هچ  قدصم  شور  نیا  دینیبب  .تسا  تربع  زا  یـشخب  نیا  .میریگب  سرد  خیرات  نیا  زا  دیاب  .مینک 
.دننک اتدوک  دنناوتب  اهییاکیرما  دوب  نکمم  ایآ  دوبن ،

رد .دننک  یم  حرطم  تسا ، یلم  بلط و  يدازآ  هدوب و  مسیلانویسان  يژولوئدیا  ياراد  هک  يا  هعومجم  ناونع  هب  ار  یلم » ههبج  : » س
.دنتشاد روضح  مه  اه » تسیناریا  ناپ   » یتح و  ناریا » تلم  بزح   » ات هتفرگ  ناشکتمحز » بزح   » زا یلم » ههبج  »

.رهورف بزح  ینعی  دنتـسه ، اه  یناریا  بزح  حانج  دـندوب ، مسیلاـیرپما  نمـشد  تسرپ و  نهیم  ًاـعقاو  هک  یهورگ  ههبج ، نیا  رد  ج ،
.تشادن دوجو  يرگید  دروم  اهنیا  زا  ریغ 

.دندوب مه  تسیلایسوس » ناتسرپادخ   » و ناشکتمحز » بزح  «، » موس يورین   » ههبج نیا  رد  س :

هک مه  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح  زا  یـشخب  .درک  داجیا  ار  یبهذم  یلم  بزح  کی  بشخن  دـش و  ادـج  اهنآ  زا  ناریا  بزح  ج :
یهتنم دندوب ؛ تسرپ  نطو  ارگ و  یلم  دوب ، یکلم  هتسدوراد 
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.دوبن نایرج  نیا  رد  يا  هماخ  رونا  دندرک ، باعشنا  یتقو  زا  .دوبن  اهنیا  نیب  رد  يا  هماخ  رونا  .دنتـشاد  يربهر  رد  یگرزب  تاهابتـشا 
تیلاعف چیه  رد  رگید  تفر و  درک و  مامت  دادرم  رد 28  هک  تشاد  يرفن  دص  هورگ  کی  و  راجم »  » مان هب  يا  همانزور  يا  هماخ  رونا 

.درکن تکرش  یسایس 

؟ تفر نیب  زا  لاس 57  بالقنا  ات  دادرم  زا 28  دعب  ینعی  س :

لیلحت وا ، تاهابتشا  هجیتن  رد  مه  شنارای  یکلم و  .تشادن  یتلاخد  تسایـس  رد  ًالـصا  تشگرب ، اپورا  زا  هک  نیا  زا  دعب  ات  هلب ؛ ج :
خم یب  نابعش  یقشع ، ییادج ، ماگنه  یکلم  يورین  مامت  .تشادن  ییورین  دوب و  اهشکوقاچ  حانج  مه  ییاقب  رفظم  حانج  .دنتفر  یم 

.دندوب هتسد  نیا  زا  يرگید  رفن  دنچ  و 

؟ هچ هیقب  یکم و  س :

يرگید زیچ  چیه  هب  تساوخ و  یم  مه  ار  يریزو  تسخن  .ًاقلطم  .درک  یم  تیلاعف  شدوخ  يارب  وا  .دوبن  اهنآ  يورین  وزج  یکم  ج :
.نانعلا قلطم    ِ يریزو تسخن  مه  نآ  .دش  یمن  یضار 

؟ مینادب یلم » ههبج   » تلود ار  قدصم  رتکد  تلود  میناوت  یم  ایآ  س :

ههبج مان  نودب  اه  یـضعب  یلم و  ههبج  مان  هب  اه  یـضعب  یلم -  ياهورین  زا  لکـشتم  یتلود  زا  دوب  ترابع  قدـصم  رتکد  تلود  ج :
دوخ هب  يرت  مجسنم  لکش  لاس 32  زا  دعب  یلم  ههبج  .دناوخ  یلم  ههبج  تلود  ار  نآ  ناوت  یمن  .دندرک  یم  ینابیتشپ  وا  زا  هک  یلم 
لثم ییاـهورین  هوـالع  هب  .دـنراد  تیوضع  نآ  رد  ارگ  یلم  ًاـعقاو  ياـهورین  طـقف  .درادـن  ار  هیلوا  بیکرت  نآ  رگید  ینعی  .دریگ  یم 

، دندوب شناراداوه  وزج  قدصم ، نارود  رد  اهنیا  .دنرادن  تکرش  نآ  بیکرت  رد  رگید  يداوجدیـس ، جاح  هیزن و  یبیـسح ، سدنهم 
.دش مجسنم  یلم  ههبج  لاس 1332 ، زا  دعب  اما  .تشادن  یتالیکشت  یلم  ههبج  نامز  نآ  رد  نوچ 

؟ دنتشاد ذوفن  یلم » ههبج   » رد یئرمان  ای  یئرم  تروص  هب  رابرد  ای  اهیسیلگنا  ایآ  س :

یناسک قدصم  تلود  يارزو  زا  یلو  .دشاب  هتشاد  دوجو  یلم  ههبج  رد  لماع  مان  هب  يرـصنع  منک  یمن  لایخ  قدصم  تلود  رد  ج :
.دندوب هدش  همکاح  ياهماقم  وزج  دادرم  زا 28  دعب  هلصافالب  هک  دندوب 

.دوب ریزو  قدصم  تلود  رد  هک  ینیما  یلع  ًالثم  س :

یملاـع و رتـکد  لاـثما  .دوب  لـصو  اـیند  ياـج  همه  هب  وا  تسا ؛ مولعم  شفیلکت  هک  ینیما  یلع  .دوب  ریزو  هرود  کـی  ینیما  یلع  ج :
رتکد تلود  نایم  رد  سیلگنا  .دـندش  ارزو  وزج  زا 32  دعب  هلـصافالب  هک  وا  لثم  ینارگید  دندوب و  اهیـسیلگنا  لماع  هک  حاتفلادـبع 

نیا .تشاد  ییاهورین  قدصم 
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هداز كریز  لثم  يدارفا  زا  داتـس ، سیئر  ناونع  هب  یحایر  پیترـس  باختنا  دروم  رد  ًالثم  .تسا  قدـصم  رتکد  راک  صقاون  زا  یکی 
هدرک یم  لیـصحت  هسنارف  رد  ناریا  بزح  ياضعا  اب  یحایر  نوچ  دنک ، باختنا  ار  یحایر  ات  دندروآ  یم  راشف  وا  هب  ناریا  بزح  زا 

يدایز تبثم  ياـه  هبنج  قدـصم  نوچ  هتبلا  .دوبن  هسیاـقم  لـباق  سوط  راـشفا  نوچ  یتسرپ  نهیم  نارـسفا  اـب  وا  هک  یلاـح  رد  .تسا 
هدـناشن يرداصم  هب  ار  شناگتـسب  ًالثم  .مینک  وگزاب  زین  ار  وا    ِ یفنم طاقن  هک  میهد  یم  هزاـجا  ناـمدوخ  هب  اـم  تباـب  نیا  زا  تشاد 

.دوب يدب  رایـسب  مدآ  وا  دنـسانش ؛ یم  همه  ار  يرتفد  نیتم  .دوب  هدروآرد  تینما  ياروش  تیوضع  هب  ار  وا  هک  يرتفد  نیتم  لثم  .دوب 
.دندوب اه  یچاتدوک  وزج  هک  یناورسخ  درگرس  ای  يرتفد  پیترس  لثم  يرگید  دارفا  ای 

، دندش یلم » ههبج   » بذـج همه  دـندوب ، هدروآ  هدوت » بزح   » هب هک  یناسک  ای  نارکفنـشور  زا  یـشخب  یلم ،» ههبج   » لیکـشت اب  س :
« بزح ناناوج  نامزاس   » رد هک  نایعاعـش  یفطـصم  ینزج و  نژیب  لاـثما  مه  لاس 32  زا  دـعب  هتبلا  .یهاگـشناد  طیحم  رد  صوصخب 

«. هدوت بزح   » ات دنتشاد  يرتشیب  شیارگ  یلم » ههبج   » هب دندوب ،

لیامت هدوت  بزح  هب  هک  ییاهناوج  زا  هدع  نآ  .دندش  هدیشک  یلم  ههبج  هب  هکنیا  هن  دندش  لقتسم  اهنیا  رتشیب  منک  یم  لایخ  نم  ج :
ههبج رد  لیامت  نیا  .دوب  ناشنورد  رد  لـیامت  نیا  .شکتمحز  مدرم  هب  کـمک  ینعی  دنتـشاد ، زین  يرگید  لـیامت  دـندرک ، یم  ادـیپ 

فلاـخم هک  ییاـهناوج  همه  ینعی  .دوـب  تنطلـس  رادـفرط  هکلب  دوـبن ، حرطم  تاـقبط  هلأـسم  ًالـصا  یلم  ههبج  رد  .تسا  هدوـبن  یلم 
نیا .دوب  یناهج    ِ يژولوئدیا کی  نیا  نوچ  .دندوب  مدرم  هب  دـنمقالع  شکتمحز و  تاقبط  رادـفرط  دـندوب ، هاش  فلاخم  تنطلس و 

.تشاذگ تسیلایسوس  ار  دوخ  مسا  مه  ناریا  بزح  یتح  .دوب  هدرک  قلخ  ناریا  هدوت  بزح  ار  يژولوئدیا 

شتارطاخ رد  یباجنس  رتکد  .تشاذگن  یکلم  لیلخ  هک  داد  ار  كرتشم  تارهاظت  کی  داهنشیپ  هدوت  بزح  ریت ، ما  یس  درگلاس  رد 
، حبـص هک  دـش  نیا  هجیتن  .دوش  اپرب  كرتشم  تارهاظت  میتسین  رـضاح  اـم  هک  شفک  کـی  يوت  درک  ار  شیاـهاپ  وا  هک  دـسیون  یم 

.یلم ههبج  مه  رهظ  زا  دعب  دنکب و  تارهاظت  هدوت  بزح 

هداعلا قوف  تالیکـشت  اب  اهیا  هدوت  میظع  تارهاظت  حبـص ، .دش  یم  ماجنا  تارهاظت  نیمه  اب  اتدوک  ًالـصا  هک  هتـشون  یقیدص  رتکد 
مه اهیـسیلگنا  .دتفا  یم  اهیا  هدوت  تسد  اجنیا  دشاب ،[ لکـش  نیمه  هب  دنور  رگا   [ هک دندرک  یبایزرا  اه  ییاکیرما  .دـش  ماجنا  مظنم 

عفن هب  كرتشم  تارهاظت  هک  میتشاد  يدایز  رارصا  ام  هک  یلاح  رد  .دندرک  یبیجع  هدافتسا  نایرج  نیمه  زا 
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.دندوب فلاخم  شا  هتـسدوراد  لیلخ و  طقف  تفرگن ، تروص  هیـضق  نیا  اب  بزح  رد  مه  یتفلاخم  چیه  یتح  .دوش  رازگرب  قدـصم 
دایز ای  مک  دنتـسه  اه  نیمه  امـش  نارادفرط  .دیرب  یم  ار  ام  يوربآ  ارچ  هک  دنک  یم  تبحـص  قدصم  رتکد  اب  یکلم  لیلخ  مه  دعب 

؟ دینک یم  لخاد  ار  اهیا  هدوت  ارچ  دنتسه ، امش  یعقاو  رادفرط 

دیاب ار  اهنیا  دیوگ  یم  .منکب  ناشراک  هچ  .دـننک  تکرـش  تارهاظت  رد  هک  دـندوب  دـنمقالع  مه  اهنآ  هک  دـیوگ  یم  قدـصم  رتکد 
لیلد مینک  ینادـنز  میریگب و  ار  يا  هدـع  هکنیا  يارب  ام  دـیوگ  یم  قدـصم  رتکد  .تسا  نادـنز  رد  ناشیاج  اـهنیا  دـینک ، ناشـسبح 

.تسا هدز  یم  ار  اهفرح  نیا  هتشاد ، درد  هدوب و  هاوخدوخ  دنسپدوخ و  ردقنآ  مدآ  نیا  .میرادن  ییاضق 

وا وکـسم  ویدار  هک  یتقو  زا  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  دشاب ؟ یکلم  لیلخ  هب  تبـسن  هدوت » بزح   » ياهیوردنت رثا  رب  راک  نیا  دیاش  س :
.دش جراخ  مسیلایسوس  زا  داتفا و  يزوت  هنیک  دانع و  یعون  هب  وا  درک ، مالعا  دترم  ار 

لثم دندش ، ادـج  یکلم  زا  مه  نیبعـشنم  زا  يدایز  هدـع  یلو  .میرادـن  يدـیدرت  تسا ؛ هتـشاد  ییاهیوردـنت  مه  هدوت  بزح  هتبلا  ج :
تـسدمه ییاقب  اب  دنتفر  روصت و  لباقریغ  هنیک  کی  اب  دـندنام  یقاب  یمک  هداعلا  قوف  هدـع  ...و  یناجنز  سدـنهم  شواز ، سدـنهم 

يزور هک  دیوگ  یم  دـمحا  لآ  دوب  یقالخا  یـصخش و  ظاحل  هب  اهناسنا  نیرتفیثک  وزج  هک  ییاقب  دـنبوکب  ار  هدوت  بزح  ات  دـندش 
رـضاح وا  اما  دوب  هدید  ار  ولگبناهج  ًارهاظ  مدـید - ، میدوب ، تسود  مه  یلیخ  مه  اب  هک  ار  یناسک  زا  یکی  متـشذگ  یم  نابایخ  رد 

.تفر درک و  رگید  فرط  هب  ار  شیور  دهدب و  ار  ممالس  باوج  دوبن 

هک دسیون  یم  شباتک  رد  یکلم  .دوب  هدرک  رثا  مه  اهنآ  ِدوخ  رد  هنیک  نیا  .دندوبن  يربهر  رد  ناشمادک  چـیه  رگید  نییاپ  دارفا  نیا 
نآ میتشاد و  یم  ردـص  هعـس  اب  مأوت  يرگید  راتفر  هدوت  بزح  يوروش و  هب  تبـسن  یتسیاب  یم  هک  مسر  یم  هجیتن  نیا  هب  الاح  نم 

.تسا هتشاد  ریثأت  يزوت  هنیک  تنوشخ و  نیا  ردقچ  هک  دنک  یم  ساسحا  مه  وا  ِدوخ  .میدرک  یمن  ار  مادقا 

.دنریذپ یمن  مه  مود  یلم  ههبج  رد  دنریذپ ، یمن  یلم » ههبج   » رد تسینومک  ناونع  هب  مه  ار  اه  نیمه  دوخ  س :

مود یلم  ههبج  ضبن  اهنیا  .دندرک  يزاب  يرگید  درف  يزاجح و  ار  مود  یلم  ههبج  رد  اهنیا  نتفریذپن  رد  یساسا  شقن  نم  رظن  هب  ج :
ار اهراک  نیا  یباجنـس  حلاص و  نایاقآ  .دندرک  یم  هیهت  ار  یـسایس  بلاطم  هک  دندوب  رفن  ود  نیا  اهنت  اریز  دندوب  هتفرگ  تسد  هب  ار 

یهاگ اهنآ  .دندرک  یمن 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


604 ص :

داریا اهنآ  هب  قدـصم  دـندش و  یکلم  شریذـپ  عنام  اهنیا  .دـندرک  یم  پاچ  اهنیا  ار  قدـصم » هار   » همانزور .دـندرک  یم  قطن  تاقوا 
ّالاو دنریذپب ، مه  ار  اهنآ  دنتـسناوت  یم  تسین و  بزح  هک  ههبج  و  دراد ، ینامزاس  مه  وا  .دنریذپ  یمن  ار  وا  ارچ  هک  تفگ  تفرگ و 

.دنتشادن یکلم  لیلخ  اب  یصاخ  تفلاخم  یباجنس  رتکد  ياقآ  حلاص و  ياقآ 

؟ دوب هچ  یلم » ههبج   » درواتسد س :

هک حلاص و ...  رایهللا  هداز ، كریز  سدنهم  ناگیاش ، رتکد  یبیسح ، سدنهم  لثم  يدارفا  روضح  یلم ، ههبج  درواتسد  نیرتمهم  ج :
رابتعااب و اهنآ  .دوب  تسا ، هدوبن  اهنآ  یگدنز  رد  یفنم  هطقن  چیه  دندوب و  ناریا  يرکفنشور  طیحم  رد  هدش  هتخانش  ياهتیصخش  زا 

قدصم رتکد  تلود  هب  ناشدوخ  تیـصخش  اب  اذل  .دندوبن  مه  ناخاضر  نارود  همکاح  ياهماقم  وزج  یتح  دزد ، هن  دـندوب و  وربآاب 
همه دـینادب  امـش  : » دـیوگ یم  دـنا ، هداد  ماجنا  وا  اب  ریت  یـس  زا  سپ  هک  يا  هبحاصم  رد  زین  یمطاف  رتکد  یتح  .دـندوب  هداد  راـبتعا 

تضهن یتح  .تسا » زیچان  رایـسب  ناریا ، هدوت  بزح  يورین  لباقم  رد  دننک ، یم  تیامح  تلود  یلم و  ههبج  زا  هک  یمدرم  ياهورین 
اهنآ ناوت  .دش  یم  رشتنم  یپک  یلپ  تروص  هب  اهنآ  همانزور  .دنک  اپو  تسد  هناخپاچ  کی  شدوخ  يارب  تسناوتن  مه  یلم  تمواقم 

.دوب فیعض  هداعلا  قوف 

تلع هب  ناشیگدنز و  تیعضو  زا  مدرم  تیاضر  مدع  تلع  هب  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  قدصم  رتکد  تلود  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
.داد تسد  زا  ار  شا  یمدرم  هیاپ  داصتقا ، عضو  زا  اهیرازاب  تیاضر  مدع 

.مینک تبحص  یلم » ياهتسیلایسوس  تضهن   » هرابرد مه  یمک  تسا  رتهب  س :

دوخ زا  یگرزب  رایـسب  ياهفعـض  هدرک و  یگرزب  تاهابتـشا  یکلم  لیلخ  ِدوخ  هکنیا  لوا  .تسه  يدایز  ياهتبحـص  اهنآ  هرابرد  ج :
تاقالم داهنشیپ  هاش  هک  دوب  هدرک  حرطم  بزح  هییارجا  تأیه  رد  یکلم  لیلخ  هک  هنوگ  نآ  دهد  یم  ناشن  دانـسا  .تسا  هداد  ناشن 

رتکد تمواقم  تسایـس  اب  هاش  نوچ  هک  دـنک  یم  هیـصوت  یکلم ]  ] وا هب  ناجیابرذآ  هدـنیامن  يا  هجنگ  .تسا  تسردان  هداد ، ار  وا  اب 
! نک تاقالم  وا  اب  ورب و  وت  تسا ، فلاخم  قدصم 

ور نیمه  زا  .درک  ظفح  اهنآ  لباقم  رد  ار  هاـش  دـیاب  دنتـسه ، كاـنرطخ  هدوت  بزح  يوروش و  نوچ  هک  دوب  دـقتعم  رگید  فرط  زا 
.دنک یم  تاقالم  هاش  اب  هک  دوب 

.درک رشتنم  يروهمج  عفن  هب  ییاهراعش  یکلم  لیلخ  ناگرا  موس » يورین   » همانزور دادرم  27 و 28  یلاوتم 26 ، زور  هس 
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تلع خـیرات ، هک  يرـصنع  نئاخ  هاش  اضردـمحم  رابرد و  .دوش  تازاـجم  همکاـحم و  دـیاب  نئاـخ  هاـش  اضردـمحم  دادرم : زور 26 
ام   ِ یلم تضهن  رب  ناشکمدآ  نادزد و  نوچ  بش ،   ِ یکیرات رد  دوخ  حلـسم  دراگ  رب  هیکت  اب  تسا ، هدرک  یفن  ار  وا  ماـقم    ِ يدوجو

.درک دهاوخ  نییعت  مودنارفر  ار  تلم  هدنیآ  فیلکت  .دروآ  شروی 

زا ناریا  نامرهق  مدرم  تفر ، دـهاوخن  تنطلـس  راـب  ریز  رگید  ناریا  تلم  تسا ، زوریپ  قدـصم  يروهمج  مودـنارفر  دادرم : زور 27 
.دنکب نیعم  ار  يروهمج  هدنیآ  نییعت  يارب  یمومع  يارآ  هب  هعجارم  لیاسو  هک  دنناهاوخ  قدصم  رتکد 

.تسا ناریا  تلم  تساوخ  تیروهمج  مالعا  هانپ و  ندنل  هاش  علخ  دادرم : زور 28 

؟ مینکب دـیاب  هچ  اـم  اـقآ  هک  دـش  یم  نفلت  تشپ  نـفلت  دادرم  زور 28  هک  تسا  هتفگ  شا  همکاـحم  ناـیرج  رد  یکلم  لـیلخ  ِدوـخ 
مدرک عطق  ار  نفلت  .دیدرک  دیتساوخ  یم  يراکره  هک  امش  متفگ ، هک  مدش  هتسخ  ردقنآ  رگید  نم  میهدب ! يروهمج  مالعا  یتسیاب 
نفلت یکلم  لیلخ  ياقآ  هب  قدـصم  رتکد  دادرم  زور 28  دـیوگ  یم  نایزوتاک  رتکد  ياقآ  دـعب  .مدرکن  يراک  چـیه  مه  بورغ  ات  و 

هجو چیه  هب  ادرف  هک  دییوگب  ناتنارادفرط  همه  هب  امـش  تسه ، غولـش  عاضوا  دندش و  تحاران  یلیخ  یلیخ  مدرم  نوچ  اقآ  هک  درک 
ینفلت چیه  رخآ  ات  دش و  عطق  نوریب و  مدیشک  ار  نفلت  نم  دیوگ  یم  شدوخ  یکلم  لیلخ  .دننکن  تکرـش  تارهاظت  هنوگ  چیه  رد 

!؟ دنز یم  نفلت  یکلم  لیلخ  هب  يراتفرگ  نآ  رد  دیآ و  یم  ًاصخش  قدصم  رتکد  ياقآ  تقو  نآ  .دشن 

رد دوب ، هتفگ  شدوخ  یکلم  هک  یلاـح  رد  دیـسیون ؟ یم  لـیالد  اـب  ار  اـهنیا  امـش  دـییوگ ؟ یم  غورد  ردـقنیا  ارچ  ناـیزوتاک  ياـقآ 
یعون نیا  .درک  مادقا  دیاب  ناریا  رد  مسیلادوئف  هیلع  تنطلس  اب  يراکمه  اب  یلخاد  تسایـس  رد  اکیرما و  رب  هیکت  اب  یجراخ  تسایس 

.تسا یکلم  زا  ینادرگرس  بذبذت و 

نیا دور ، یم  رامش  هب  ملق  لها  داوساب و  مدآ  کی  مسیلایسوس  بتکم  رد  تسا و  نیسیروئت  کی  یکلم  لیلخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  س :
؟ تسا هتخادنا  زور  نیا  هب  ار  وا  نوریب ، طیارش  ای  تسج  شنورد  رد  دیاب  ار  یتیصخش  تتشت 

لایـسوس زا  دوب  ترابع  موس  يورین  .دوبن  مه  موس » يورین   » قلاخ وا  .زاس  يروئت  ینعی  نیـسیروئت  .دییوگن  نیـسیروئت  وا  هب  ًالوا  ج :
قلاخ هک  دـسیون  یم  تحارـص  هب  مه  نایزوتاک  ِدوخ  ًاقافتا  .تفرگ  هرهب  نآ  زا  گنج  نامز  رد  وتیت  مه  دـعب  اپورا و  ياـهتارکومد 

.دندوب ییاپورا  یکاولسکچ و  ياهتارکومد  لایسوس  موس ، يورین 
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يروئت شنمدار ، رتکد  دـیاش  يردنکـسا و  مه  يدودـح  ات  يربط و  اـهنت  هدوت » بزح   » لـخاد رد  .دوبن  مه  ناد  يروئت  یتح  یکلم 
نارود کی  هک  یلاح  نیع  رد  شنمدار  .مراذگ  یم  مارتحا  شنمدار  رتکد  شخبماک و  هب  ًاعقاو  نم  هدوت ، بزح  رد  هتبلا  دـندوب  ناد 

یلومعم دـح  رد  نارگید ، هراچیب و    ِ نم لثم  هیقب  اهنیا ، زا  ریغ  هب  .دوب  یفیرـش  رایـسب  ناسنا  اما  درک ، یم  تفلاـخم  نم  اـب  ینـالوط 
.تشادن یبزح  تالیصحت  هقباس  نوچ  دوب ، فیعض  هداعلا  قوف  یناد ، يروئت  ظاحل  زا  مه  یکلم  .میدوب 

ظاحل زا  ینارا  رتکد  اب  طقف  وا  .تشادـن  یتسیـسکرام  کـیروئت  تاـعلاطم  اـما  .درک  عورـش  ار  مسیـسکرام  شزومآ  نادـنز ، رد  وا 
یسایس لادج  ثحب و  وگو و  تفگ  هعلاطم و  لها  اما  .مناد  یمن  ناد  يروئت  کی  ار  وا  نم  سپ  .تشاد  یتسود  یـسایس ، يراداوه 

.دوب

درادن و يراک  مه  یـسایس  لیلحت  .دوب  یـسایس  لیلحت  شا  همه  دنتـشون ، اه  همانزور  رد  هدوت  بزح  باعـشنا  زا  دعب  اهنآ  هک  هچنآ 
ياهتـسیلایسوس ياه  هتـشون  تاعوبطم و  زا  هتفرگ  ماهلا  مه  وا  یتلود  مسیلاـتیپاک  باـتک  .میدرک  یم  هئارا  یـسایس  لـیلحت  اـم  همه 

.دندرک یم  مهتم  یتلود  مسیلاتیپاک  هب  ار  يوروش  ییاپورا ، ناگدنسیون  زا  یلیخ  مه  وا  زا  لبق  نوچ  .دوب  ییاپورا 

؟ دیراد ار  رظن  نیمه  مه  لیلخ  ردارب  یکلم  نیسح  دروم  رد  س :

مناوت یم  وا  هرابرد  هک  يا  هتکن  اهنت  .تشاد  یتسد  مه  داصتقا  رد  دوب و  يزرواشک  سدنهم  وا  هچرگ  مرادـن ، یعالطا  وا  زا  نم  ج :
متسین و قفاوم  اهنایرج  نیا  اب  نم  هک  درک  مالعا  تشون و  يا  همان  يوروش  ترافـس  هب  ًادعب  وا  هک  تسا  باعـشنا  هب  طوبرم  میوگب ،
ار همان  نیا  اما  .دنک  فیطلت  نیبعـشنم  هب  تبـسن  ار  يوروش  رظن  ات  هتـشاد  دصق  راک  نیا  اب  وا  دیاش  هک  دنا  هتفگ  هچرگا  .مدرک  هبوت 
هب ار  ناریا  یلم  کناب  زا  میرفا  رتکد  همان  مه  يا  هماخ  .دهد  لیوحت  ترافـس  هب  وا  ات  داد  يا  هماخ  هب  ًارهاظ  تشون و  هنایـشان  یلیخ 

.مناد یم  يداصتقا  یعامتجا و  لئاسم  راک  لادج  کی  دح  رد  ار  یکلم  نم  لاحره ، هب  .درک  لقتنم  ترافس 

جیاتن هلمج  زا  هک  داد  ماجنا  تکرح  دنچ  تفرگ ، شیپ  رد  ار  راظتنا  ربص و  تسایـس  هک  نمهب  ات 22  دادرم  زا 28  یلم » ههبج  : » س
.دییوگب دیراد ، یبلطم  هراب  نیا  رد  رگا  .دندش  دلوتم  ییاهورین  نآ ، نورد  زا  هک  دوب  نیا  نآ ،

مانب یلم  ههبج  هب  هتسباو  دارفا  زا  یکی  دادرم ، ياتدوک 28  زا  دعب  یلو  دوب  هامریت 1339  زا 30  یلم [ ههبج   [ ددجم تیلاعف  زاغآ  ج :
رهم هدزناپ  رد  ار  هرامش  نیلوا  دوب ، هتفرگ  قدصم  رتکد  نارود  رد  ار  شزوجم  نوچ  .درک  رشتنم  ار  رصرص »  » همانزور نالدرا ، یلع 

دعب درک و  رشتنم 
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ات دش ، یم  فیقوت  رشتنم و  مسا  کی  هب  هرامش  ودره  مهِرـس  تشپ  روط  نیمه  مهدراهچ  هرامـش  ات  ًادعب  .دش  فیقوت  هرامـش  هس  زا 
نابآ تشه  هرامش  رد  تسا ، هتشون  یم  یبلاج  رایـسب  بلاطم  همانزور  نیا  .دش  فیقوت  یلک  هب  رذآ 1332  رد  هک  مهدراهچ  هرامش 
ینعی يدابآ  تانق  ییاقب و  یکلم ، یناشاک ، قباس ، تموکح  رخآ  ياههام  رد  دنناد  یم  دنمجرا  ناگدنناوخ  : » میناوخ یم  نینچ  نآ 

هب دابآ -  تانق  رادلاخ  گرزب  یشکمدآ و  ناشکتمحز  گرزب  مهدفه ، هرود  سلجم  يادیدناک  گرزب  مالسا ، هار  دهاجم  گرزب 
نیا هب  شیپ  لاس  تسیبودص  زا  دسیون « : یم  رذآ  هدزناش  هرامـش  رد  .دندرک » یم  تفلاخم  قدـصم  رتکد  اب  یعمجتـسد  هرخـسم - 

ناـمز رد  ریبـکریما  هاشدـمحم ، ناـمز  رد  ماـقم  مئاـق  .دوـش  یم  هداتـسرف  هاـگلتق  هـب  هـک  تـسا  يریزو  تـسخن  نیموـس  نـیا  فرط 
هاگتسد کی  هتخادرپ  هتخاس و  اریز  .تسا  یکی  قدصم  ریبکریما و  ماقم و  مئاق  ماهتا  .نامز  نیا  رد  قدصم  رتکد  هاش و  نیدلارصان 

رد یلـصفم  همان  نالدرا  دعب ، .دندش » هدنکفا  ریز  هب  یمظع  ترادـص  دنـسم  زا  تنطلـس  ساسا  ندز  مهرب  ماهتا  هب  اهنآ  همه  .تسا 
.تسا هدوب  ضارتعا  ياه  هبنج  ياراد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  یناشاک  هللا  تیآ  هیمـالعا  یپ  رد  هماـن  نیا  .دـسیون  یم   22/11/1332

يدـنواهن رقاـب  خیـش  لزنم  رد  هسلج  نیا  .دـش  نـالدرا  رتکد  اـب  وگو  تفگ  رادـید و  راتـساوخ  یناـشاک  هللا  تیآ  هماـن ، نیا  زا  سپ 
تکرش رگید  يوس  زا  یلم  ههبج  هب  ناگتسباو  زا  يرامش  وس و  کی  زا  یکم  نیسح  یناشاک و  هللا  تیآ  هسلج  نیا  رد  .دش  لیکشت 

كرت ار  هسلج  تعاس  مین  زا  سپ  دـش و  ینابـصع  یناشاک  هللا  تیآ  .دـندرک  داقتنا  یناشاک  هللا  تیآ  درکلمع  زا  ًادـیدش  دـندرک و 
اب یـسایس  هطبار    ِ يرارقرب هرابرد  تلود  میمـصت  شتیموکحم و  قدصم و  رتکد  همکاحم  زا  دعب  .دشن  ثحب  همادا  هب  رـضاح  درک و 

مهم نوناک  تقو  نآ  رد  نارهت  هاگشناد  .دمآ  دوجو  هب  نایوجشناد  صوصخب  تسرپ  نهیم  مدرم  نایم  رد  يدج  یناجیه  ناتسلگنا ،
رذآ هبنـشود 16  زور  .دـنداد  بیترت  يدـیدش  تارهاظت  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  رذآ  هدزناپ  هدراهچ.دـش و  یگرزب  تارهاـظت 
هدوب هقباس  یب  خـیرات  رد  هک  یبیجع -  تایانج  دوش و  یم  هاگـشناد  دراو  لسلـسم  اب  ودـنامک  هورگ  کی  حبـص  تعاس 10  دودح 

یم هتـشک  يوضر  تعیرـش  يدـهم  اـین و  گرزب  یفطـصم  یچدـنق ، دـمحا  ياـهمان  هب  نایوجـشناد  زا  رفن  هس  ددرگ و  یم  بکترم 
نیا يدـهاز  تلود  ًارهاظ  .داتفا  قافتا  ناریا  هب  اکیرما  روهمج  سیئر  نواـعم  نوسکین  دورو  زا  لـبق  زور  تسرد  قاـفتا  نیا  .دـنوش 

.تسا هداد  ماجنا  دوشن ، هجاوم  تارهاظت  اب  ناریا  هب  نوسکین  دورو  هکنیا  يارب  طقف  ار  بوکرس 

هب رجنم  هک  درک  رـشتنم  نآ  دـییأت  رد  حـلاص  رایهللا  ياضما  اب  يا  هیمالعا  ناریا  بزح  دـش ، رـشتنم  رواهنزیآ  نیرتکد  هکنآ  زا  دـعب 
يارب هک  دوب  دقتعم  حلاص  .دش  هعماج  حطسرد  لاجنج 
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یمادقا نینچ  هب  دیاب  یسایس  بزح  کی  دوجو ، راهظا  ترورض  یتسینومک و  ماهتا  ندودز  یتوافت و  یب  توکس و  راوید  نتـسکش 
.دنزب تسد 

رد اهییاکیرما  دادرم  ياتدوک 28  زا  دـعب  نوچ  .دـنک  یم  ریبعت  ناریا  بزح  رد  ییاـکیرما  ناـیرج  روضح  هب  ار  مادـقا  نیا  هتبلا  س :
.دندوب ربخ  یب  نآ  زا  بزح  نیا  ياضعا  هک  تفگ  ناوت  یمن  دنتشاد و  لاعف  يروضح  ناریا 

هدنیامن دیاب  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  یلم  ههبج  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  نامزاس  هسلج  رد  وا  .دوب  ناریا  بزح  رد  مه  رایتخب  روپاش  ج :
اههورگ همه  هک  دیوگ  یم  دعب  زور  ود  مود  هسلج  رد  دعب  .يدازآ  تضهن  زجب  دنشاب  هتـشاد  روضح  بازحا  اههورگ و  همه  زا  يا 

هداتفا یقاـفتا  هچ  زور  نیا  رد  رگم  هک  دـننک  یم  بجعت  همه  .هدـنیامن  ود  يدازآ  تضهن  دنـشاب و  هتـشاد  هدـنیامن  کـی  بازحا  و 
حلاص و نم  نیاربانب  .میرادـن  دامتعا  رایتخب  هب  ام  هک  دـنتفگ  دنتـشاد ، روضح  هسلج  نآ  رد  هک  یقیدـص  رتکد  ییالع و  ریما  .تسا 

.دهاکب یلم  ههبج  رب  يدهاز  هاش و  اهییاکیرما ، راشف  زا  ات  دسیون  یم  ار  هیمالعا  نیا  حلاص  اریز  .مناد  یمن  هسیاقم  لباق  ار  رایتخب 

! تسا رتشیب  هعماج  رد  راک  نیا    ِ یفنم تارثا  اما  س :

.دندوب ضرتعم  نیا  هب  یلم  ههبج  هب  هتسباو  دارفا  ِدوخ  زا  يدایز  هدع  هتشاد ، یفنم  تارثا  ج :

« يدازآ تضهن   » دارفا .دوب  رارقرب  رودزم -  ناونع  هب  هن  ییاکیرما -  لفاحم  اب  شطابترا  دوب و  اکیرما  رد  اهتدـم  لیلد  نیمه  هب  س :
.دندوب نیب  شوخ  اهییاکیرما  هب 

اهنآ تسد  هب  دندرک و  هتکید  اکیرما  هب  اهیـسیلگنا  ار  اتدوک  دـندرک  یم  روصت  مه  اتدوک  زا  سپ  اهنیا  همه  زونه  میوگ  یم  نم  ج :
تـسه ناریا  رد  ناتـسلگنا  سوساج  رومأم  ِدوخ  ياه  هتفگ  رد  هک  تاغیلبت  نیا  دندوبن و  هراکنیا  ناشدوخ  اهییاکیرما  .دنتفرگ  ار  ام 

تفن تکرش  زا  ار  ام  دینکب ، میهاوخ  یم  ام  هک  يراک  دییایب  امـش  میوگب  اکیرما  هب  متـساوخن  اکیرما ، متفر  یتقو  نم  دیوگ  یم  هک 
ام هـک  دـنیوگ  یم  اهیــسیلگنا  ِدوـخ  .مدـناسرت  ناریا  رد  مسینوـمک  رطخ  زا  ار  اـهییاکیرما  روـط  نـیمه  اـجنآ  مـتفر  .دـیهدب  تاـجن 

يریگولج يارب  دندش  رـضاح  اهنآ  هک  میدناسرت  ناریا  رد  مسینومک  زا  ار  اهنآ  ردـقنآ  میدرک ، هسوسو  راک  نیا  يارب  ار  اهییاکیرما 
فرط زا  مه  دریگ و  یم  ماجنا  اهیـسیلگنا  فرط  زا  مه  تاـغیلبت ، نیا  .دـننزب  تسد  يراـک  نینچ  هب  ناریا  رد  مسینومک  شرتسگ  زا 

.بالقنا زا  دـعب  رد  ناگرزاب  سدـنهم  لثم  دـندوب  يا  هداس  تسرپ  نهیم  ياهناسنا  حـلاص  لثم  يدارفا  نم  رظن  هب  .اـهییاکیرما  دوخ 
دز و فرح  نآ  اب  دوش  یم  .دنک  یم  کمک  هک  تسا  يروشک  تسین و  يرامعتـسا  روشک  کی  اکیرما  هک  دـندرک  یم  روصت  ًاعقاو 

تارطخ هیلع  نآ  زا  دوش  یم 
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تـسرد مه  شرخآ  ات  ار  اکیرما  اهنیا  .سیلگنا  هیلع  حـلاص  يوروش و  رطخ  هیلع  ار  اکیرما  ناگرزاب  اـهتنم  تفرگ ، کـمک  گرزب 
یبونج ياکیرما  مامت  .هتـشادن  هرمعتـسم  تقو  چیه  دنیوگ  یم  هک  تسا  یکانتـشحو  تسیلایرپما  روشک  کی  اکیرما  هک  دنتخانـشن 

.اتدوک اب  ون ؛ رامعتسا  هنهک  رامعتسا  هن  لکش  هب  اهتنم  هدوب  شا  هرمعتسم 

لیزرب ای  یلیش  سم  تالوصحم  يارب  اهییاکیرما   (1) هدش ینادنز  ندنل  رد  نآلا  هدرک و  یلیش  رد  ار  میظع  راتشک  نیا  هک  ار  هشونیپ 
يارب دـندش  یم  بکترم  ناریا  رد  اهییاکیرما  هک  یتایانج  مامت  دنتـشادن ؛ عالطا  ًالـصا  اـهنیا  .دـندروآ  راـک  يور  اـهروشک  همه  اـی 

اب هلباـقم  ار  لـصا  .دریگب  ار  مسینومک  يوروش و  يوـلج  دـناوت  یم  اـکیرما  اـهنت  هک  دـندوب  دـقتعم  اـهنآ  .دوـبن  مهم  نارادمتـسایس 
نآ رد  هضبق و  اهتـسینومک  مه  ار  مق  هیملع  هزوح  تسا  دـقتعم  هک  دـسر  یم  اجنآ  ات  مه  ناـگرزاب  سدـنهم  .دـنداد  رارق  مسینومک 
یم امـش  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  هک  دـسیون  یم  .دـسیون  یم  یبلاج  یلیخ  داقتنا  کی  وا  گرم  زا  دـعب  يروکـشا  .دـنا  هدرک  ذوفن 
رگم مینک ، یم  فذح  ار  اهتـسینومک  ام  .دندرک  تسرد  اهتـسینومک  ار  اهنیا  همه  میتشادن ، یکاواس و ...  بالقنادض ، هک  ام  دییوگ 
تغل نیا  اهیا  هدوت  مینکب  ضرف  الاح  .دنتـساوخ  یم  ار  ناش  داـتفا ه  بقع  قوقح  سلجم و  يولج  دـندمآ  هک  دـندوبن  اـه  یکاواـس 

زا هک  ناریا  نارادمتـسایس  زا  دنتـسه  ییاه  هنومن  اهنیا  .دنتفگ  تسرد  دندزن ! هک  يدب  فرح  دنتـشاذگ ، ار  مسیلاربیل  بالقنادض و 
تـسایس یتح  دنتـسه و  مه  تردق  ياهاج  رد  هک  یناسک  .میراد  دایز  رایـسب  میراد ، ام  مه  نآلا  .دـنراد  عالطا  مک  یناهج  تسایس 

دیاب هنوگچ  میتسه و  اجک  رد  ام  هک  دـنناد  یمن  دـننک و  یمن  كرد  تسرد  یعمج -  طابترا  لیاسو  همه  دوجو  اب  ار  زورما  ياـیند 
!؟ مینک لمع 

ياهتفرـشیپ زا  مه  .درذـگ  یم  هچ  ایند  رد  هک  دـنرادن  ربخ  ًارهاظ  دـنا ، هتفرگ  رارق  الاب  ياهماقم  رد  هک  مه  اـم  زورما  نارادمتـسایس 
.یسایس لئاسم  زا  مه  دنعالطا و  مک  یملع  کیژولونکت و 

.دنا هدرک  فقوت  لاس 1330  ياوه  لاح و  رد  هک  دز  لاثم  ار  یلم » ههبج   » ناوت یم  هراب  نیا  رد  س :

اهییاکیرما هک  ناریا  دوجوم  عضو  زا  هملک  کی  یتح  ناـشیاهگنیتیم  تارهاـظت و  تاـغیلبت و  رد  .دـندنام  اـج  ناـمه  ًاـبیرقت  هلب ؛ ج :
.دننک عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  دناوت  یمن  رگید  هک  تسا  مه  یعیبط  یلیخ  .تسین  يربخ  دنراد ، قلطم  هطلس 

.تشذگرد یگلاس  نس 70  رد  رذآ 1385 ، رد 19  هشونیپ  - 1
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ناگرزاب یقیدص و  رتکد  هب  دوش  یمن  ًالـصا  .تسین  یـسوساج  مروظنم  هتبلا  تسیچ ؟ ییاکیرما  ياهماقم  اب  اهنیا  طابترا  هشیر  س :
ار اهنآ  دننک و  یم  حرطم  اهییاکیرما  اب  ار  ناریا  تالکشم  زونه  هک  تسیچ  اکیرما  هب  اهنآ    ِ ینیب شوخ  هشیر  یلو  تفگ ، سوساج 

.دننک لح  اهنآ  تسد  هب  ار  هعماج  تالضعم  لئاسم و  دنهاوخ  یم  دنناد و  یم  رثؤم  تکلمم  تشونرس  رد 

نوچ تسناد ، یم  يدازآ  رادفرط  روشک  ار  اکیرما  وا  .تشاد  ادتبا  رد  مه  قدصم  هک  تسا  ینیب  شوخ  نامه  اهنآ    ِ ینیب شوخ  ج :
هداد و تیهام  رییغت  یسیلگنا  مسیلاینلک  متسیب  نرق  لوا  زا  هک  دنتـسناد  یمن  دندیمهف و  یمن  ار  داصتقا  ملع  اهنیا  .تشادن  هرمعتـسم 

هتفرگ نتشاد  هرمعتسم  ياج  شترا  تردق  نودب  الاک ، هیامرس و  رودص  درادن و  يا  هدیاف  نتشاد  هرمعتـسم  مسیلایرپما ، يارب  رگید 
تـسا روشک  نیا  سم  تادیلوت  مامت  ندروآ  تسدب  يارب  دـهد ، یم  ماجنا  ار  یلیـش  ياتدوک  یتقو  اکیرما  هک  دنتـسناد  یمن  .تسا 

نیا .دوب  هدرک  يراذگ  هیامرس  نآ  رد  هک  دوب  ییاکیرما  تکرش  کی  تسد  لوصحم  نیا  .دوب  ایند  سم  هدننکدیلوت  نیرتگرزب  هک 
، هنومن نیرتهب  .دندید  یم  ار  يدازآ  همسجم  اکیرما  رد  اهنت  دندوب و  عالطا  یب  اهنایرج  زا  اهنیا  .تسا  دیدج  رامعتسا  لکش  رودص 

.دنا هدرک  لیلجت  اکیرما  زا  هس  ره  نیا  .تساکیرما  هرابرد  یمطاف  رتکد  دیهش  یکم و  قدصم ، رتکد  حیرص  ياه  هتفگ 

، ناهاوخیروهمج ياج  هب  اهتارکومد  ندمآراک  يور  ًالثم  اکیرما و    ِ یتموکح متـسیس  لخاد  رد  رییغت  دوجو  اب  یتح  هویـش  نیا  س :
.دراد همادا  مه  زاب 

رادفرط تسرپ و  نطو  هداعلا  قوف  فیرـش ، مدآ  .متفر  حـلاص  رایهللا  ندـید  هب  بالقنا  زا  دـعب  نم  هک  ما  هتفگ  متارطاخ  رد  نم  ج :
یم يزاب  تسایس  اجنآ  رد  هک  دنتفرگ  رارق  ییاهاج  رد  اهنآ  .دندوبن  رادمتسایس  اهنیا  هعومجم  یهتنم  دوب ؛ یمالـسا  بالقنا    ِ يدج

هرابرد یگرزب  تاهابتـشا  ًالثم  میتشادـن و  یـسایس  راک  هبرجت  ام  ام ، بزح  نیمه  رد  ًالثم  .دـندوبن  رادمتـسایس  ناـشدوخ  یلو  دـش 
اهیزاب و هقح  هچ  دناد  یمن  هدرکن ؛ یـسایس  راک  هدمآ و  نادـنز  زا  هک  یناوج  کی  هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  .میتشاد  قدـصم  تخانش 

يدایز تاهابتـشا  ناجیابرذآ  لئاسم  نیمه  اهنآ و  هرابرد  یلم  ههبج  دوجو  زا  دـعب  لـبق و  اـم  .تسه  تسایـس  رد  ییاهتـسبودنب  هچ 
تلم هب  دنمقالع  تسرپ و  نهیم  دارفا  دنرایـسب  میوگ  یم  هک  تسا  نیا  .ایند  تسایـس  زا  یهاگآ  مدع  لیلد  هب  طقف  مه  نآ  میدرک ،

.دندرک یمن  كرد  ار  یسایس  قیمع  لئاسم  هک 

طقف دوب ، هدرم  رگید  لاس 41  یلم » ههبج   » تقیقح رد  دیوگ ، یم  یتاجن  گنهرس  س :
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مه يراظتنا  دوب و  هتـسکش  لخاد  رد  یلم » ههبج   » یلک روطب  قدصم ، تفلاخم  ههبج  ود  لیکـشت  اب  .دوب  مسا  کی  تلکـسا و  کی 
.دوب هابتشا  دنتشاد ، اهنیا  زا  مدرم  هک 

رد یتح  .دننک  یم  سبح  دنریگ و  یم  ار  ناش  همه  ینیما ، نتفر  زا  دـعب  .دور  یم  نیب  زا  ًابیرقت  ياهلاس 41 و 42  رد  یلم  ههبج  ج :
يور فک  عقاو  رد  دـنداد ، بیترت  ار  هاگـشناد  رد  تارهاظت  هک  نآ  زا  لبق  اـی  دـنداد و  لیکـشت  ار  مود  یلم  ههبج  هک  مه  لاس 41 

، دنک یم  راک  هنوگچ  اکیرما  تسایس  دنتسناد  یمن  ًالثم  یسایس ، كرد  هن  یسایس و  قمع  هیاپ و  هن  دنتـشادن ؛ يا  هیاپ  دندوب و  ایرد 
تسرپ نهیم  فیرش ، دارفا  ههبج  نیا  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  .دننک  یم  راک  هنوگچ  ناشیاه  هرهم  تسیچ و  ناتـسلگنا  تسایـس  ای 

یلم تمواقم  تضهن  .دندرک  یگرزب  تاهابتـشا  مه  تلع  نیمه  هب  دنتـشادن ؛ یـسایس  قیمع  كرد  یلو  دندوب ، ناریا  هب  دنمقالع  و 
رفن هس  ود  یکی  طقف  يو  لزنم  رد  .دـش  لیکـشت  یناجنز  هللا  تیآ    ِ لزنم رد  ادـتبا  یلم  تمواقم  تضهن  .میتشاذـگ  اج  اهثحب  رد  ار 
هللا تیآ  ِدوخ  هک  دوب  دراد » همادا  تضهن   » هیمالعا نتشون  دندرک  هک  مه  يراک  نیلوا  .دندرک  توعد  اههورگ  ریاس  زا  دعب ، .دندوب 

یفخم دوخ  همامع  رد  ار  اهنیا  زا  يدادـعت  یناجنز ، هللا  تیآ  ِدوخ  .دنتـشون  هناخ  رد  یـسابع  ینیـسح و  هاش  رگید  رفن  ود  اب  یناجنز 
یم اه  هزاغم  هب  ار  اه  هیمالعا  نیا  یکی  یکی  هداتفا و  هار  دوب  گنهرف  نابایخ  هیریما ، ناـبایخ  رد  هک  دوخ  لزنم  زا  .داـتفا  هار  درک و 

.تشاد یبیجع  تعاجش  ًاعقاو  .داد 

.یناجنز اضردیساقآ  مه  یکی  یناجنز و  لضفلاوبا  دیساقآ  یکی  دندوب ، ردارب  ود  اهنیا  س :

ای یناـخریم  رتـکد  رهورف ، هورگ  زا  اـمیظع  ناریا ، بزح  زا  روپـشناد  ًـالثم  دـندمآ ، هدـنیامن  رفن  دـنچ  رگید  بازحا  زا  ًادـعب  هلب ؛ ج :
.یعینص یسابع و  ییاطع ، میحر  ناریا و  مدرم  بزح  زا  یناجریم 

؟ دوب یلم » ههبج   » وضع یعینص  س :

یم داجیا  تالحم  رازاب و  هاگشناد ، رد  ییاه  هکبش  دحاو ، نیا  .درک  یم  هرادا  یمظعم  رتکد  رظن  ریز  ار  یقوقح  دحاو  کی  هلب ؛ ج :
هار  » هنافـسأتم یلو  .دـنتخادنا  ار  اـهنیا  ار  قدـصم » هار   » هماـنزور دـندوب و  يوـق  یلیخ  ناـینام  دوـمحم  يریـشمش و  رازاـب  رد  .درک 

.تفاین ماود  نادنچ  قدصم »

.تسا هدش  پاچ  باتک  تروص  هب  نآ  هعومجم  س :

دوب و تضهن  وزج  ییاطع  .ییاطع  يزاـجح و  نیب  دـتفا ؛ یم  فـالتخا  اـهنیا  نیب  هام 1334  نابآ  رخاوا  .تسا  هدـش  پاـچ  هلب ؛ ج :
.دوب اـهتیلاعف    ِ ییافوکـش ياـهزور  ناـبآ ، رهم و  رویرهـش ، ياـههام  .یکلم  لـیلخ  یجنخ و  زا  هدـشادج  هتـسدوراد  وزج  يزاـجح 

یجنخ ًالومعم  ار  همانزور  تالاقم 
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هک رازاب  هورگ  سکعرب  .دنتشادن  پاچ  هاگتـسد  .تشون  یم  یتالاقم  مه  یعینـص  سابع  .دنتـشون  یم  ییاطع  مه  دعب  يزاجح و  و 
تـسد رد  اهنیا  تاناکما  .دنتـشاد  یپک  یلپ  هاگتـسد  اهنیا  دـمآ ، یم  رد  یپاچ  تروص  هب  ناـش  هماـنزور  دنتـشاد و  پاـچ  هاگتـسد 

ار ییاطع  هلاقم  مدرب ، یم  دندرک  نیـشام  يارب  هک  ار  یبلاطم  يزور  هک  دسیون  یم  دوخ  وا  .درک  یم  عیزوت  ار  راک  وا  .دوب  يزاجح 
برغ دیدهت  هب  هلاقم  نیا  رد  ییاطع  .دناوخ  یمن  تمواقم  تضهن  تسایـس  اب  هک  تسه  یبلاطم  هلاقم  نیا  رد  هک  مدـیمهف  مدـید و 

تـضهن دـهد ، همادا  رابرد  دـساف و  همکاـح  هاگتـسد  زا  تیاـمح  رد  دوخ    ِ يرامعتـسا ياهتـسایس  هب  رگا  هک  دوب  هتـشون  هتخادرپ و 
یم يزاجح  .دش  دـهاوخ  رگید    ِ یناهج تردـق  هجوتم  راچان  تخادرپ و  دـهاوخ  دوخ  یـشم  طخ  رد  رظن  دـیدجت  هب  یلم  تمواقم 

رب هوالع  قدصم ، هار  هیرشن  هلاقمرـس  رد  مه  نآ  هلاقم ، نیا  راشتنا  متـشاد  راهظا  مدرب و  ییاطع  میحر  دزن  ار  هلاقم  دعب  زور  دیوگ ،
هفاضا و  درک ، دـهاوخ  داجیا  اه  هزوح  اه و  هتیمک  حطـس  رد  زین  یتالکـشم  تسا ، یلم  تمواقم  تضهن  یـشم  طخ  فلاخم  هک  نآ 

یم هراومه  ام  تسا و  یناهج  كولب  ود  زا  لالقتسا  تسا ، قدصم  رتکد  هار  نامه  همادا  هک  یلم  تمواقم  تضهن  یـشم  طخ  مدرک 
یم هفاضا  يزاجح  .میوش  هجوتم  رگید    ِ یناهج تردق  هب  كولب ، کی  اب  ینمشد  تلع  هب  دیابن  .مینک  ظفح  ار  لالقتسا  نیا  تسیاب 

ناشیا هب  ًاددـجم  دـعب  زور  دـنچ  دـشرارق  تفرگ و  نم  زا  ار  هلاقم  تفگن و  نخـس  بلاطم  نیا  ندینـش  زا  سپ  ییاطع  میحر  دـنک ،
نیا يور  زا  تفگ : داد و  نم  هـب  دوـب ، نآ  تسوـیپ  هـک  تشادداـی  اـب  ار  هلاـقم  نـیع  .مدرک  هـعجارم  دـعب  زور  دـنچ  .مـنک  هـعجارم 

تسد هب  دیدج  يا  هلاقم  مدرک ، دراو  هلاقم  رد  ار  تشاددای  رد  هدش  هتشون  تاکن  هک  نیا  زا  دعب  .دینک  حیحـصت  ار  هلاقم  تشاددای 
هب رتشیب ، دـیکأت  اب  رتدـیدش و  تروص  هب  دـیدج ، هلاـقم  رد  .دوب  یلبق  هلاـقم  زا  رتدـب  رایـسب  نم  رظن  هب  رتدـیدش و  رایـسب  هک  دـمآ 

یلک روطب  ناریا و  یلم  تضهن  هک  دش  دهاوخ  بجوم  ّالاو  دـنرادرب  تسد  یلعف  شور  همادا  زا  هک  دوب  هدـش  راهظا  یبرغ  ياهتلود 
رتکد دزن  ار  هلاقم  .دنزادرپب  قرش  كولب  اب  یعاسم  کیرشت  يراکمه و  هب  دنهد و  رییغت  ار  دوخ    ِ یلعف یشم  طخ  تسایس و  نویلم ،

هلاقم و مه  نم  .دزن  یفرح  درک و  رایتخا  توکـس  اه  هتفگ  نیا  ربارب  رد  ییاطع  میحر  .میدرک  تبحـص  رگیدـمه  اـب  مدرب و  یجنخ 
زا ار  نم  ًافطل  تسا ، حیحـص  تایرظن  نیا  هک  یتروص  رد  مدرک  هفاضا  مدومن و  میلـست  مدوب ، هدرب  هارمه  هک  ار  همیمـض  تشادداـی 

یجنخ رتکد  هب  ار  ییاطع  اب  تبحص  نایرج  .مدش  جراخ  ناشیا  دزن  زا  دیراپـسب و  يرگید  هب  ار  نآ  ماجنا  دیرادزاب و  راک  نیا  همادا 
ساـبع دزن  ار  یپک  یلپ  ریرحت و  نیـشام  هاگتـسد  دیـسرن ، یماـغیپ  ناـشیا  زا  نوچ  مدـنام  رظتنم  هتفه  کـی  تدـم  .مداد  عـالطا  مه 

لیوحت مدرب و  یعینص 
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.دیـسرپب ییاطع  ياقآ  زا  ار  نآ  لیلد  متفگ  ناـشیا  هب  .هن  اـی  تشاد  یعـالطا  ارجاـم  زا  مناد  یمن  .دـش  اـیوج  ار  تلع  یعینـص  .مداد 
مه تمواقم  تضهن  رد  ام  تیلاعف  مک  مک  قدصم » هار   » ندشن رـشتنم  اب  .ناگرزاب  سدنهم  اب  تاقالم  الاح  دهد : یم  همادا  يزاجح 

لیصحتلا غراف  ینیما -  سدنهم  یجنخ ، رتکد  قافتا  هب  یلبق و  رارق  قبط  اهزور ، زا  یکی  ِرهظزادعب  تعاس 2  رد  زور  کی  .دش  مک 
لزنم .میتفر  ناگرزاب  لزنم  هب  شیرجت  رد  ینامز  یـشورفباتک  بحاـص  یناـمز  نسح  نارهت و  هاگـشناد  ياـبیز  ياـهرنه  هدکـشناد 
رتکد هظحل  دنچ  زا  دعب  .تشاد  رارق  لمآ  نابایخ  لوا  یلعف ، یتعیرش  رتکد  ناریمـش  میدق  نابایخ  رد  نامز  نآ  رد  ناگرزاب  سدنهم 

زا ای  هدمآ  اجنآ  هب  ناگرزاب  سدنهم  ندید  يارب  ًافداصت  یباحـس  رتکد  هک  میدشن  هجوتم  ام  .تسویپ  عمج  نآ  هب  زین  یباحـس  هللادی 
حرطم ار  ییاطع  میحر  اـب  تارکاذـم  هلاـقم و  يارجاـم  یتامدـقم ، ياهتبحـص  زا  سپ  .دوب  هدـش  توعد  هسلج  نآ  هب  ناـشیا  فرط 

ای ییاطع  میحر  نونکات  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  یناگرزاب  سدنهم  .میداد  حیـضوت  ار  قدصم » هار   » هیرـشن ندشن  رـشتنم  لیالد  میدرک و 
رد .دوش  پاچ  همانزور  رد  دینک ، یم  هیهت  قدصم  هار  هیرشن  يارب  یجنخ  رتکد  ای  امش  هک  ار  یتالاقم  ات  هدش  عنام  يرگید  صخش 

راـشتنا عناـم  ییاـطع  میحر  هک  روطناـمه  داد : همادا  ناـگرزاب  سدـنهم  .تسا  هدـماین  شیپ  نونکاـت  يرما  نینچ  ریخ ؛ متفگ  خـساپ 
تسد هب  راشتنا  يارب  ای  هتشون  وا  هک  دیوش  یتالاقم  راشتنا  عنام  دیابن  مه  امش  هدشن ، یلم  تمواقم  تضهن  تایرشن  رد  امش  تالاقم 

یـشم و طخ  تهج  رد  همه  دـنداد ، یم  ام  هب  ناشیا  ای  میدرک و  یم  هیهت  ام  هک  یتالاقم  نونکات  هک  مداد  حیـضوت  .تسا  هداد  اـمش 
هتـشادن قابطنا  یـشم  طخ  نیا  اب  دش ، هیرـشن    ِ یلیطعت بجوم  هک  ریخا  هلاقم  یلو  هدوب ، یلم  تمواقم  تضهن  هدش  مالعا  ياهفدـه 

طخ و زا  طابنتـسا  تحلـصم و  يارب  صیخـشت  عون  کی  یـسک  ره  تشاد  راهظا  دنام و  یقاب  دوخ  رظن  رب  ناگرزاب  سدـنهم  .تسا 
تایرظن دیاقع و  دناوتب  سکره  هک  دنک  یم  مکح  مینک ، یم  هزرابم  نآ  يارب  ام  هک  یسارکومد  لوصا  .دراد  یسایس  لئاسم  یـشم 

هار پاچ  رگید ، خـیرات  نامه  زا  هتبلا  .دوب  قفاوم  ییاطع  هلاـقم  اـب  مه  ناـگرزاب  سدـنهم  ینعی  .دـنک  رـشتنم  هدومن و  زاربا  ار  دوخ 
.دش عطق  قدصم 

یجنخ و دوخ  هاگدـید  اـی  دوش  هتفرگ  رظنرد  اـهیبرغ  تاـظحالم  دوشن و  هتخاـت  برغ  هب  هک  دوـب  یلم » ههبج   » یـشم طـخ  نیا  س :
؟ دوب يزاجح 

نیا دوش ؛ هتخاـس  برغ  اـب  هتخاـت و  قرـش  هب  هک  دوب  نیا  اـهنآ    ِ یگـشیمه هاگدـید  .دوب  هریغ  یکلم و  یجنخ و  هاگدـید  رتشیب  ج :
یلم تمواقم  تضهن  ناربهر  یتدم  زا  سپ  .دوب  اهنیا  تسایس 
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رد مه  یمطاف  رتکد  هک  دنرب  یم  ینادنز  هب  دننک و  یم  تشادزاب  رگید  یکی  اب  ار  یناجنز  هللا  تیآ  .دـنوش  یم  تشادزاب  هتفر و  ول 
.دـنتفگ یم  هللا  تیآ  ترـضح  ًامئاد  ًـالثم  .دـندرک  یم  راـتفر  مارتحا  اـب  نیرومأـم  هک  تفگ  یم  دوخ  یناـجنز  هللا  تیآ  .دوب  اـجنآ 
تیلاعف دـنوش و  یم  دازآ  اهنیا  همه  یتدـم ، زا  سپ  .دـنرب  یم  كراـخ  هریزج  هب  دـننک و  یم  تشادزاـب  مه  ار  ناـینام  يریـشمش و 

.دنک یم  ادیپ  همادا  تمواقم  تضهن 

؟ تسا هتشادن  یلماک    ِ يربهر تمواقم » تضهن  : » س

.یلم ههبج  زا  يا  هدع  ناگرزاب و  سدنهم  مه  دعب  .يورغ  هللا  تیآ  هدوب و  یناجنز  هللا  تیآ  ریخ ؛ ج :

؟ دوبن رایتخب  روپاش  س :

.دروخ یمن  مشچ  هب  یلم  تمواقم  تضهن  رد  وا  مسا  هن ؛ ج :

.مدوب تمواقم » تضهن   » وضع نم  هک  دوب  هدرک  اعدا  ییاج  رد  رایتخب  س :

نیرتمهم متفگ  مه  ًالبق  هک  روطنامه  هک  تسه  یمظعم  رتکد  .تسین  رایتخب  زا  یمـسا  مدـناوخ ، نم  هک  یبلاـطم  رد  ًالـصا  ریخ ؛ ج :
هدش هتـشون  هحفـص  جنپ  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  هب  باطخ  هک  تسا  يدنـس  نامه  تسا ، یقاب  یلم  تمواقم  تضهن  زا  هک  يدـنس 

.تسا

.تسا تضهن  عضاوم  مالعا  س :

ود رد  دش  هتفرگ  میمـصت  هک  دوب  ریت  یلم 30  مایق  تخادـنا ، هار  تمواقم  تضهن  هک  یتارهاظت  نیلوا  .تسا  عضاوم  مـالعا  هلب ؛ ج :
سدنهم ِدوخ  میظعلادـبع  ترـضح  تارهاظت  رد  .شیرجت  رد  مه  یکی  دـنورب و  میظعلادـبع  ترـضح  هب  یکی  دـننک : تارهاظت  اج 

، یناقلاط هللا  تیآ  مه ، ناگرزاب  سدـنهم  اب  ماـگمه  .تفر  یم  دـندوب ، هدـش  عمج  هک  يرفن  دصیـس  تسیود ، شیپاـشیپ  ناـگرزاب 
ار شیرجت  نادیم  اهیماظن ، سیلپ و  .دشن  ماجنا  شیرجت  تارهاظت  یلو  .دنتـشاد  تکرـش  هنالاعف  یباحـس  سدـنهم  یباحـس و  رتکد 

رتکد هرود  رد  ارجام  نیا  .دنتفگ  یم  دـندوب ، هدـمآ  اجنآ  هب  هک  مدرم  .دـنوش  عمج  اجنآ  رد  دنتـسناوتن  مدرم  دـندوب و  هدرک  لاغـشا 
دوش و یم  لابقا  هب  يدـیدش  تاضارتعا  یلم  ههبج  فرط  زا  .دوب  حاضتفا  مه  هداعلا  قوف  هک  تسا  مهدزون  هرود  تاـباختنا  لاـبقا و 
هک هتشون  هام 1336  نابآ  تشه  رد  مه  تاعالطا  همانزور  .دننک  تشادزاب  ار  یلم  ههبج  ناربهر  زا  يرامش  دهد  یم  روتـسد  مه  وا 

ماـهتا هب  یناـجنز  هللا  تیآ  ینـالیم و  هللا  تیآ  یمظعم ، رتـکد  هلمج  نآ  زا  قدـصم و  رتـکد  تـلود  ناراـکمه  زا  رفن  هـس  تـسیب و 
.دندش تشادزاب  روشک  تینما  هیلع  تامادقا 
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ههد کی  دنمتردق ، تلود  کی  ناونع  هب  تسناوتن  يدهاز  تلود  هک  دش  روطچ  دادبتـسا ، نآ  دادرم و  ياتدوک 28  هب  هجوت  اب  س :
.تفای همادا  لاس 1340  ات  یلوزن  ریس  روطنیمه  دمآ و  ءالع  دعب  دنامب ؟

يوم رگید  هدش ، محازم  یلیخ  يدـهاز  نیا  تفگ  هاش  .میدروخ  یم  ماش  میتشاد  هاش  اب  بش  کی  هک  هتـشون  شتارطاخ  رد  ایرث  ج :
.دورب نیب  زا  دیاب  هدش و  غامد 

ماش هک  نیا  زا  دعب  .ماش  زیم  ياپ  دمآ  يدهاز  .دوشب  بایفرـش  دـهاوخ  یم  يدـهاز  دـنداد  ربخ  هک  دوب  تقو  نیمه  دـیوگ  یم  ایرث 
هیهت لیاسو  همه  .دیشاب  هتشاد  تحارتسا  يارب  یترفاسم  تسا  بوخ  .دیا  هدش  هتسخ  رگید  امش  هک  تفگ  يدهاز  هب  هاش  میدروخ ،

تخادرپ اهروشک  مامت  رد  یهاشنهاش  رایس  ریفس  ناونع  هب  امش  هب  مه  لماک  قوقح  .تسا  هدامآ  ونژ  رد  امش  يارب  يا  هناخ  هدش و 
.تشگنرب رگید  تفر و  يدهاز  مه  زور  نآ  يادرف  .تسا  هدمآ  مه  امش  تروپساپ  .دش  دهاوخ 

زا دوخ    ِ یگدـنز لوط  رد  هاش  هک  دـش  یقیمع  هنیک  أشنم  نیا  .دـش  یم  دای  هاـش    ِ يدـج ویتاـنرتلآ  کـی  ناونع  هب  مه  ینیما  زا  س :
زا نئاـخ  يا  هدـع  تفگ : يا  هبحاـصم  رد  هدرزآ  نیگمـشخ و  هاـش  .دـنک  لـمحت  ار  وا  تسناوـتن  هاـگ  چـیه  تشاد و  لد  رد  ینیما 

یتسیاب ًارهاظ  هک  دنامهف  ار  نیا  هداس  یلیخ  اهیـسیلگنا  هب  بیترت  نیا  هب  .دنراد  رـس  رد  هنانئاخ  هشقن  هدرک و  هدافتـسا  بش    ِ یکیرات
دسر یم  رظن  هب  هتبلا  .میتشاد  ار  ینرق  ياتدوک  مه  دعب  .دش  رانکرب  ترافس  زا  هرخالاب  مه  ینیما  .دنشاب  هتـشاد  يا  هشقن  اهییاکیرما 

.دهد یم  طبر  يوروش  هب  مه  ار  اتدوک  نیا  دنک ؛ لصو  يوروش  هب  ار  يزیچ  ره  دراد  دصق  تسا و  رامیب  نایزوتاک 

اهنیا هک  تفگ  یم  يدازآ » تضهن   » ای یلم » ههبج   » دروم رد  مه  ماما  .تسا  خـیرات  هناهاگآ  فیرحت  کی  ای  شرگن و  کـی  اـی  نیا 
.دنداتفا اکیرما  نماد  هب  سور  سرت  زا 

برغ تمـس  هب  نتفر  هک  دوب  یتیرومأـم  اـی  دوب و  كانتـشحو  لوـغ  کـی  ناـشیارب  هشیمه  سور  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  تلاـح  نیا 
.دشاب هتشاد  هیجوت  ناشیارب 

یکلم ياهتبحـص  رد  هک  مه  يرگید  ياهفیرحت  .داد  ماجنا  هناهاگآ  نایزوتاک  ار  فیرحت  نیا  هک  تسا  دقتعم  يزاجح  دوعـسم  ج :
، تافالتخا زورب  تلع  موس و  يورین  بزح  رد  فالتخا  عورش  خیرات  هرابرد  نایزوتاک  نویامه  ًالثم  .تسا  بلاج  رایسب  هداد ، ماجنا 

مهدزناـش رد  هک  یماـظن  يرادـنامرف  هب  دوخ  یفرعم  رد  یکلم  لـیلخ  مادـقا  دادرم و  ياتدوک 28  زا  سپ  ثداوح  حرـش  هلاـبند  رد 
تالیکشت داتفا  نادنز  هب  یکلم  یتقو  : » تسا هتشون  نینچ  تفرگ ، ماجنا  رویرهش 1332 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


616 ص :

اما تفای ، همادا  قباس  دننام  یبزح  ياه  هتیمک  یتالیکـشت  طباور  تفر و  نیمزریز  هب  قباس  بیترت  مظن و  نامه  اب  موس  يورین  بزح 
زا داقتنا  هب  يزاجح -  دوعـسم  رتکد  یجنخ و  یلع  دـمحم  رتکد  بزح -  ياـضعا  زا  نت  ود  هک  دوب  هتـشذگن  يا  هتفه  هس  ود  زونه 
.دش هدیشک  نیلاعف  ياه  هزوح  اه و  هتیمک  هب  هلـصافالب  دنامن و  یقاب  ییارجا  تأیه  رد  طقف  تاداقتنا  نیا  .دنتخادرپ  یکلم  صخش 

اب یتقو  یلو  .ددرگ  یـسررب  ثحب و  دـیاب  یم  هدـش و  یـساسا  تاهابتـشا  يا  هراپ  راچد  یکلم  هک  دـنتفگ  یم  نت  ود  نیا  ادـتبا  رد 
.درادن تیعقاو  اهنیا  هک  یتروص  رد  .دنتـشاذگ  تنایخ  ار  نآ  مان  دندرک و  ضوع  ار  مالک  نحل  دندش ، ور  هبور  نارگید  یتخـسرس 

یکلم کی ، .دنز  یم  رود  هتکن  ود  رس  رب  هدش ، هتفگ  خیرات  رد  زین  اهنآ  همه  هک  نیدقتنم  نیا  هدمع  لیالد  میناد  یم  ام  هک  اجنآ  ات 
کمک بزح  قودنـص  عفن  هب  مق  رد  (س ) هموصعم ترـضح  دـقرم  هیلوتلا  بیان  زا  یکلم  ود ، دوب و  هدرک  تاقالم  هاش  اب  راـب  کـی 

.مامت دوب .» هدرک  لوبق  یلام 

هعقاو و فـالخ  هدوبن و  حیحـص  هملک ، کـی  یتح  ندرک  أنثتـسا  نودـب  ناـیزوتاک  حرـش  یماـمت  دـسیون : یم  يزاـجح  دوخ  ـالاح 
یکلم لیلخ  .میونشب  یکلم  صخـش  نابز  زا  یحیـضوت  ره  زا  لبق  ار  شرازگ  نیا  ندوب  تقیقح  فالخ  تسا  رتهب  .تسا  اهدادیور 

نم اـب  رفن  ود  اـهزور  نآ  : » دـهد یم  حرـش  هنوگ  نیا  ار  نآ  یگنوگچ  موس و  يورین  بزح  لـخاد  رد  ار  تاـفالتخا  عورـش  خـیرات 
اهنیا .منک  ناربج  مریگب و  هدـیدان  متـساوخ  یم  نم  اما  تشاد ، نم  اب  يا  هناکدوک  تافالتخا  قباوس  اهنآ  زا  یکی  دنتـشاد : فالتخا 

تافالتخا رب  لمح  ار  دراوم  نیا  متشاد ، اهنآ  هب  نم  هک  يدامتعا  اب  هک  دندرک  یم  دراو  نم  روضح  رد  یتاداریا  نم و  هیلع  یتاغیلبت 
مدوب و ینادـنز  كالفالا  کلف  رد  هک  مدرب  یپ  ینامز  اهنآ  تناـیخ  هب  نم  .ناتـسود  تناـیخ  رب  لـمح  هن  مدرک ، یم  یـسایس  هقیلس 

يزکرم هتیمک  وضع  یجنخ  یلعدـمحم  یکی  صخـش  ود  نیا  مدـش ، ربخ  اب  اهنآ  تنایخ  فیک  مک و  زا  تعجارم ، زا  سپ  نم  دوخ 
زا میقتسمریغ  میقتسم و  اهنیا  عیسو  هلمح  لاح  ره  رد  .دوب  هدوت  بزح  ناناوج  نامزاس  یتلایا  هتیمک  وضع  هک  يزاجح  یمود  دوب و 

.تسا هدش  عورش  دادرم  زا 20  تافالتخا  سپ  .دش  عورش  لاس 32  دادرم  تسیب  دودح 

لماوع اب  اهنیا  اقفر ، رظن  هب  نیقی  هب  ملع  اب  نم و  رظن  هب  يوق  یلیخ  لامتحا  هب  دـننز و  یم  هنوراو  لعن  اهنیا  هک  میدـیمهف  اـم  اهدـعب 
تینما نامزاس  ات  دنکب  يا  هدوت  ار  اهنیا  هک  دهاوخ  یم  تلاذر  ردقچ  دـینیبب  .دنتـشاد  سامت  دـنتفگ  یم  اهیا  هدوت  هب  هک  یتفن  هدوت 
دندوب هدرک  عورش  دوخ  ناتـسود  نم و  هیلع  ار  دوخ  هشقن  دادرم  دودح 20  زا  اهنآ  .دروایب  رید  ار  ناشبحاص  ردـپ  دریگب و  ار  اهنیا 

ینعی دش ، نینچ  دنزاس و  یلمع  دادرم  ات 28  ياهزور 25  رد  ار  ناشیاه  هشقن  دوخ  بوعرم و  یمومع  راکفا  زا  ار  ام  هک 
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یـسایس و یگقیلـس  جـک  رب  لمح  ار  اهنآ  لامعا  كالفالا  کلف  زا  هعجارم  نامز  اـت  نم  لاـح  ره  رد  اـما  .دـندرک  يروهمج  مـالعا 
زا بزح  لخاد  رد  لاجنج  وه و  نیا  .مداد  یمن  مه  لامتحا  نیرتکچوک  ینعی  مدوبن  هاگآ  اـهنآ  تناـیخ  تین  زا  مدرک و  یم  هابتـشا 

متفگ اما  .مدرک  افعتسا  ًاهافش  يزکرم  هتیمک  رد  هک  درک  زئمشم  تسایـس  زا  ارم  یعون  رگید  ییوس  زا  هدوت  بزح  لاجنج  ییوس و 
تاسلج رد  درک و  مهاوخ  افعتسا  ًابتک  دوش  مارآ  يردق  عاضوا  یتقو  تسا ، تازرابم  نادیم  زا  رارف  دننام  نتفر  رانک  طیارش  نیا  رد 

.دنام یمن  یقاب  نآ  يارب  یلحم  رگید  اهتدم  يارب  مولعم  رارق  زا  دنروآ  یم  شیپ  هک  یلاوحا  عاضوا و  اب  اریز  دـش ، مهاوخن  رـضاح 
ار نآ  ياج  لادوئف  یعاجترا  تموکح  هتفر و  نایم  زا  تضهن  دوب  نکمم  یلو  تسا  یتقوم  عاضوا  نیا  متـشاد  نیقی  نم  هک  دنچره 
زا 20 دندرک ، جراخ  نادـیم  زا  ارم  ناراکمه  رگید  همانزور و  لوئـسم  ارم  هکنیا  زا  سپ  وجارجام  رفن  ود  نیا  .هدوت  بزح  هن  دریگب 

نارازه دنتفرگ و  تسد  رد  ًالمع  ار  تارایتخا  مامت  ناریا  زا  ینویامه  ترـضحیلعا  تمیزع  زا  سپ  صوصخب  فرط و  نآ  هب  دادرم 
(1)« .درک دنهاوخ  دییأت  ار  لئاسم  نیا  تحص  هک  دنراد  دوجو  یلاع  دهاش  رفن 

یجنخ یلعدـمحم  : » دـنک یم  راهظا  نینچ  موس  يورین  بزح  هیئارجا  تأیه  رد  تاـفالتخا  هراـبرد  هاـگداد  ناـمه  رد  یکلم  لـیلخ 
یمان يزاجح  تشاد و  هدیقع  دمآرد  راک  زا  هیئارجا  تأیه  درف  هب  رـصحنم  راکتنایخ  اهدعب  هک  ییارجا  تأیه  درف  هب  رـصحنم  وضع 

.دـیامن تازاـجم  همکاـحم و  ار  هاـش  دـهد و  میژر  رییغت  تسا  روبجم  هرخـالاب  قدـصم  رتـکد  هک  دوب -  گـنهامه  وا  اـب  ًـالماک  زین 
هب یجایتحا  درک و  هبلغ  تالکـشم  رب  دیاب  یجراخ  تسایـس  ظاحل  زا  اکیرما  رظن  بلج  اب  هک  دـندوب  دـقتعم  هیئارجا  تأیه  تیرثکا 

تـشه تأیه  شرازگ  دیاب  دوب و  یـساسا  نوناق  بوچراچ  دودـح و  رد  رابرد  اب  هیئارجا  تأیه  تیرثکا  رظن  .دوشن  ادـیپ  میژر  رییغت 
کلف هب  وا  هک  یتقو  هب  طوبرم  هجو  چـیه  هب  اهنیا  تافالتخا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .دـشاب » تلود  رابرد و  طباور  رب  مکاـح  يرفن ،

هچ هاش  هب  تبـسن  ام  هک  دوب  نیا  رـس  رب  .دوب  دیدش  هداعلا  قوف  مه  تافالتخا  .دوب  دادرم  زا 20  هکلب  هدوبن  هدش ، هداتـسرف  كالفالا 
يروهمج دـیاب  هک  دـسیون  یم  ار  یبلاطم  هچ  موس » يورین   » همانزور هک  تسا  دادرم  زور 26  رد  مه  تفلاخم  تدش  مینکب و  دـیاب 

وا دـناد ، یمن  وا  هکنیا  هن  .دـنک  یم  فیرحت  ار  قیاقح  نایزوتاک  رتکد  ياقآ  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  مه  نیا  .دوش  مالعا  هلـصافالب 
ار موس » يورین   » همانزور نایرج  هتشاد و  مه  ار  یکلم  لیلخ  تایعافد  هتشاد ، ار  تاعالطا  نیا  همه  هتسناد و  یم  ار  نایرج  نیا  همه 

زور هس  نیا  رد  همانزور  نیا  درکلمع  هرابرد  يا  هراشا  چیه  اما  هتسناد  یم  مه 
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زا دیوگ  یم  یتقو  نوچ  .دشاب  هتـشاد  تیعقاو  دناوت  یمن  تسا و  یگتخاس  بلاطم  نیا  منک  یم  لایخ  نم  بیترت  نیا  هب  .دـنک  یمن 
يارب ینیعم و  تهج  کی  رد  هناهاگآ  ینعی  دـنک ، هابتـشا  تسا  نکمم  مدآ  هک  درک  رکف  ناوت  یم  دـندوب ، هداد  عالطا  نم  هب  ییاج 

.تسه یکلم  رادفرط  هک  شدوخ  رابتعا  ندربالاب  اهفعض و  اهاطخ و  مامت  زا  یکلم  هئربت 

«. یلم تمواقم  تضهن   » همادا س :

سلجم رد  حلاص  رایهللا  دـنوش ، یم  تشادزاب  دنفـسا 34  رد  رگید  يا  هدع  یناجنز و  هللا  تیآ  اتدوک  هناتـسآ  رد  هکنیا  زا  سپ  ج :
هب ار  حـلاص  نیدرورف ، ياهزور  زا  یکی  رد  بش  فصن  زادـعب  تعاس 5/2  سیلپ  دارفا  هرخالاب  .دـنک  یم  رایتخا  نصحت  اـهنیا  هیلع 

.دش لیطعت  نیدرورف 1335  رد  قدصم » هار   » هیرشن دندرب و  شا  هناخ  هب  سلجم  زا  روز 

.دوب رصانلادبع  لامج  تیصخش  ِرس  رب  یلم  تمواقم  تضهن  ناربهر  ریاس  اب  يزاجح  ياقآ  گرزب  تافالتخا  رگید  زا 

فیرعت زئوس  لاناک  ندرک  یلم  نایرج  زا  دعب  هژیوب  رصانلادبع  لامج  زا  یلیخ  نارگید  ییاطع و  قدصم ،» هار   » تضهن همانزور  رد 
رادفرط ًایناث  تسا و  روتاتکید  کی  وا  ًالوا  هک  ارچ  مینک ، یـشارت  هنومن  روشک  يارب  یتسیابن  ام  دنتفگ  یم  يا  هدع  اما  دـندرک ، یم 

تمواقم تضهن  يربهر  هک  یتروص  رد  .مینک  يرادـفرط  وا  زا  یتسیابن  هجو  چـیه  هب  ام  تسا و  نایناریا  ام  فلاخم  هک  مسیبرع  ناپ 
يو زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  یتسیاب  یم  هسنارف و  ناتـسلگنا و  اکیرما و  لباقم  رد  مواـقم  تسا  یتیـصخش  وا  هک  دوب  دـقتعم  یلم 
یلم ههبج  رد  اهدـعب  هدـش و  یلم  تمواقم  تضهن  زا  ود  نیا    ِ يریگ هرانک  هب  رجنم  هک  تسا  یتاکن  نآ  زا  یکی  نیا  .مینکب  لیلجت 

.دننک یم  يراکمه  مود  یلم » ههبج   » نامتخاس رد  یلم  ههبج  ياهورین  اب 

هـسلج رد  دـندوب و  رفن  نآ 35  سـسؤم  تأـیه  .تسا  ینیما  رتکد  ندـمآ  زا  لـبق  ریت 1339  مود  تسیب و  یلم  هـهبج  تیلاـعف  زاـغآ 
سدنهم یبیسح ، مظاک  ناگرزاب ، سدنهم  رذآ ، رتکد  یباجنس ، رتکد  حلاص ، رایهللا  یقیدص ، رتکد  یمظاک ، رقابدیـس  نآ  سیـسأت 

هدرک رازگرب  یماما  فیرـش  تلود  هک  سلجم  تاـباختنا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دنتـشاد و  تکرـش  یتاـقلاط  هللا  تیآ  هداز و  كریز 
رد حـلاص  یلو  درک ، تبحـص  اـجنآ  رد  هداز  یقت  .دـندرک  نـصحت  انــس  سلجم  رد  یلم  هـهبج  ناگتــسجرب  زا  رفن  هدراـهچ  دوـب ،

.دش سلجم  دراو  ناشاک  زا  يدعب  تاباختنا 

نیلکنارف هسـسؤم  نوچ  دریگ ، یم  لکـش  نارود  نیمه  رد  هعماج    ِ یگنهرف يداصتقا و  ياهداهن  رد  ذوفن  يارب  اـکیرما  شـالت  س :
همجرت رشن و  هاگنب  (، 1336  ) دش لیکشت  عقوم  نامه 
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یم مدرم  رایتخا  رد  ملیف  ناونع  دصتـشه  زا  شیب  اکیرما  ترافـس  تاـعالطا  هرادا  دوش ، یم  لیکـشت  یبرغ  گـنهرف  شرتسگ  يارب 
بذـج نویـسایس و  اب  طابترا  يریگدای و  رد  عیـسو  راک  کی  دتـسرف و  یم  اهرهـش  اهناتـسا و  يارب  یناجم  تسپ  اب  یتح  دراذـگ و 
تمادن نادنز  رد  ای  دندوب  هدروخاو  هدوت » بزح   » زا هک  يدارفا  زا  یـشخب  نیلکنارف  یتح  .دـهد  یم  تروص  یگنهرف  ياهتیـصخش 

یگنهامه اب  یعامتجا  مولع  تاقیقحت  هسسؤم  کی  مه  یقارن  ناسحا  .دنک  یم  بذج  ار  يردنب  ایرد  فجن  لاثما  دندوب  هتشون  همان 
ارحـص نمکرت  هب  حلـص  هورگ  .دراد  یمرب  ماگ  روما  ندرک  ییاکیرما  تهج  رد  مه  ًامومع  هک  دـنک  یم  تسرد  كاواس  راـبرد و  ِ 

ياپ جیردتب  دنیآ و  یم  يراذگ  هیامرـس  ياههورگ  دنیآ ، یم  ییاکیرما  تشادهب  ياههورگ  دـنک ، یم  شالت  دـبنگ  رد  دور و  یم 
.دوش یم  زاب  هعماج  گنهرف  داصتقا و  رد  ذوفن  يارب  لهچ  ههد  زا  لبق  ات  لیئارسا 

ناتـسودنه اب  تراجت  عورـش  زاغآ  زا  لاس  دصیـس  دـیاش  ای  لاس  هاجنپ  تسیود و  یط  ناتـسلگنا  .تسا  یعیبط  ًالماک  هلأسم  نیا  ج :
یم هک  یناسک  الکو و  ارزو و  هتفرگ  ـالاب  زا  اهرـشق  ماـمت  رد  ار  ینیعم  ناـگبخن  .دوب  هدرک  ناریا  لـخاد  رد  يریگزابرـس  هب  عورش 

 ِ يریزو تسخن  نامز  رد  یتح  دوب ، هدرک  عمج  یفاک  هزادنا  هب  نییاپ ، ات  نارکفنـشور و ...  دـنریگب ، رارق  الاب  ياهتیعقوم  رد  دـنناوت 
لوسر لـثم  یناـسک  .دوب  هدرک  بذـج  هدوـت  بزح  قباـس  ياـضعا  فلاـخم -  يودرا  زا  ار  یناـسک  هچ  هک  میدوـب  دـهاش  مه  ملع 
اکیرما .دوب  هدـید  كرادـت  اج  همه  رد  دـنمورین  شترا  کی  شدوخ  يارب  ناتـسلگنا  بیترت  نیا  هب  يرلناـخ ؛ رتکد  یتح  يزیورپ و 

 ِ يراذـگاو هلأسم  رد  لاس 1301 1302  رد  ماوق  ياهـششوک  هب  مه  نآ  شـالت  نیلوا  داـتفا و  ناریا  هناـیم و  قرـش  رکف  هب  رید  یلیخ 
تیبرت اجنیا و  رد  ییاکیرما  جـلاک  هسردـم  ندرک  ریاد  مه  دـعب  دوب و  هدـمآ  ناریا  هب  یلام  سانـشراک  ناونع  هب  هک  رتسوش  تفن و 

رد هدش و  مکحم  یفاک  هزادـنا  هب  اهنآ  نوچ  دـنک ، بذـج  ار  یـسک  سیلگنا  ياه  هبخن  زا  تسناوت  یمن  اکیرما  .ددرگ  یمرب  دارفا 
ظاحل زا  ار  دارفا  نیا  دروایب و  اجنیا  ار  یناسک  درک  یم  شـشوک  سپ  دـنوشب ، جراخ  اجنآ  زا  دنتـسناوت  یمن  دـندوب و  هاگودرا  نآ 

اب حـلاص  رایهللا  .دـندرک  لیـصحت  ییاـکیرما  هسردـم  رد  ود  ره  شردارب  مه  حـلاص و  راـیهللا  مه  مرظن ، هب  .دـنکب  تیبرت  یگنهرف 
ییاکیرما کی  ینعی  دوش ، یم  اکیرما  ترافس  دنمراک  مه  يرگید  دنام و  یم  یقاب  یلم  اکیرما ، هب  تبـسن  یتسود  تالیامت  دوجو 

زا دـعب  .دـننک  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـعب  ات  دنداتـسرف  یم  اکیرما  هب  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  لیـصحت  يارب  مه  ار  يدارفا  یتح  .دوش  یم 
تسایس دراو  هک  ار  نارادمتسایس  زا  يا  هدع  اکیرما  گنج ، نارود 
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، دازآ ریدـقلادبع  یکلم ، ییاقب ، رفظم  لاثما  دـننک ؛ یم  ورین  بذـج  ماوق ، ناـیفارطا  ناـیم  زا  ادـتبا  .درک  بلج  جـیردتب  دـندش ، یم 
یماظن یسایس و  یگنهرف ، ياه  هنیمز  رد  دوشب ، ناتسلگنا  نیـشناج  تساوخ  یم  هک  مه  دعب  هب  نیا  زا  یباجنـس و ...  هداز و  يرئاح 

هرود یط  يارب  ار  ناریا  صصختم  نارسفا  مامت  درک و  عورـش  ار  شتامادقا  دوب  هداتفین  اج  یفاک  هزادنا  هب  یماظن  دعب  رد  هتبلا  هک  - 
ییاج یگنهرف  ظاحل  زا  زونه  اما  دوب ، هدرک  ادـیپ  يداـیز    ِ یماـظن یـسایس و  ناراداوه  ور  نیا  زا  .درب  یم  اـکیرما  هب  یلیمکت  ياـه 

ار يوگنیمه  لـثم  اـکیرما    ِ یقرتم ناگدنـسیون  راـثآ  نیرتهب  مه  اـهنآ  .دوب  هدـش  دراو  نیلکنارف و ...  قیرط  ناـمه  زا  اذـل  .تشادـن 
تسایس نیا  دوب و  مدرم  هب  مود  ياکیرما  کی  نداد  ناشن  اهنآ  دصق  .دندرک  یم  هدافتسا  مه  یتسدربز  نامجرتم  زا  .دندرک  همجرت 

یقرتم و هک  دـهد  ناشن  اـهنآ  هب  ار  یی  « اـکیرما  » هکلب دـنکن ، ناـیچاتدوک  ایـس و  ناراـکتیانج  بذـج  ار  نارکفنـشور  اـت  دوب  ایـس » »
زا لبق  ات  اکیرما    ِ ینالوط تسایس  نیا  .درک  بسک  مه  يدایز  تیقفوم  هک  دوب  يا  هنایذوم  هدش و  باسح  تسایـس  .تسا  ناشخرد 

، سونایقا نیا  فک  ریز  هک  دندیدن  دندناوخروک  شا  یسایس  هاگتسد  مامت  هک  دوب  نیا  ایس  هابتشا  مامت  یهتنم  تشاد ، همادا  بالقنا 
تردق نآ  اب  هاش  هک  دوب  لاحم  ناشیارب  ًالصا  هیضق  نیا  روصت  دندیمهفن و  دندناوخ و  روک  ار  نیا  .درذگ  یم  دراد  ییاهنایرج  هچ 

ار وا  دـنوشب  روبجم  هک  يروط  دوـش ، دوباـن  یلک  هب  دورب و  نیب  زا  هاـم  شـش  ضرع  رد  هعفدـکی  هاگتـسد  نآ  اـب  شترا و  نآ  اـب  و 
رادمتسایس ناتـسلگنا  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  .دندرکن  ناتـسودنه  رد  ناشدوخ  خیرات  رد  اهیـسیلگنا  ار  هابتـشا  نیا  .دنربب  دنرادرب و 

یم یلاخ  هعفدکی  ار  ناشیاپ  ریز  هک  درذگ  یم  هعماج  رد  یلوحت  هچ  دننادن  هک  دـندرکن  یهابتـشا  نینچ  اهنآ  .تسا  هدوب  يا  هنهک 
دـش و لباق  یلیخ  اکیرما  تسایـس  نیا  شرخآ ، هلاسهد  نارود  رد  صوصخب  اضردـمحم ، نارود  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  .دـنک 

نیمه درذـگ ! یم  هچ  ایرد  ریز  متفه  جوم  گروبنیدا  فورعم  باتک  لوق  هب  .دـنتفر  ردـب  نادـیم  زا  شاوی  شاوی ، رگید  اهیـسیلگنا 
دوب لیئارسا  ضرع  مه  هک  ناشیاههاگیاپ  نیرتمهم  زا  یکی  دندروخ و  ناریا  رد  یمکحم    ِ ینهدوت اهییاکیرما  هک  دش  ثعاب  هابتـشا 

.دنداد تسد  زا  هنایمرواخ  زا  تمسق  نیا  رد  ار 

هدـنکارپ ًالبق  دـنتفر  یم  جراخ  هب  هک  ینایوجـشناد  .دـش  سیـسأت  روشک  جراخ  نایوجـشناد  نویـساردفنک  یـس  ههد  رخاوا  رد  س :
هـس اـجنآ  رد  .دـنتفر  برغ  فرط  هب  دـندرک و  ترفاـسم  اـی  رارف و  اـی  فـلتخم ، لـیالد  هب  يا  هدـع  دادرم  هیـضق 28  زا  دعب  .دـندوب 

يوروش ریهامج  داحتا  هب  هتسباو  ياهروشک  رد  رتشیب  هک  دوب  هدوت » بزح   » یکی تسا : هتشاد  دوجو  تالیکشت 
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هب مه  یفیعـض  نایرج  يرگید  دـندوب و  بزح  زا  هدرک  باعـشنا  ياهیا  هدوت  هک  دوب  نویـساردفنک  نایرج  یکی ، درک ؛ یم  تیلاـعف 
دعب تشاد ، یفنم  تبثم و  ياهیگژیو  نویساردفنک  .تفرگ  لکـش  اپورا  رد  یلم » ههبج  ، » لهچ ههد  زا  دعب  دوب ؛ یلم » ههبج   » ناونع

ياهلاس 1354 و رد  نآ  لالحنا  للع  مه  دـعب  نویـساردفنک و  هندـب  لفحم و  رد  كاواس  ذوفن  جراخ و  رد  يریگارف  دـشر  لـماوع 
.1355

رادفرط يا و  هدوت  يا  هدـع  مه  اکیرما    ِ ییوجـشناد ياهنامزاس  رد  .مرادـن  عالطا  دایز  اکیرما  رد  ییوجـشناد  ياهنامزاس  زا  نم  ج :
دندوب يدزی و ...  میهاربا  رتکد  لثم  قدصم  یلم و  ههبج  رادفرط  نایوجشناد  زا  مه  يا  هدع  .دندوب  هدوت  بزح 

ناریا هدوت  بزح  دوخ  هضبق  رد  ًاتدمع  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  ایلاتیا و  ناتـسلگنا ، هسنارف ، ناملآ ، رد  یناریا  نایوجـشناد  نامزاس 
زا اما  .دنداد  یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  دنتشاد ، طابترا  بزح  اب  ینارهت  لاثما  هلیسو  هب  هک  ینامز  ات  ییوجـشناد  ياهلکـشت  نیا  .دوب 
هب ناریا  رد  یکیرچ  هزرابم  کی  يارب  ار  دوخ  ینعی  .دننک  یم  ادـیپ  یکیرچ  تالیامت  دـنوش ، یم  بعـشنم  هدوت  بزح  زا  هک  یتقو 

هرود نآ  رد  نیچ  .دوـب  ناـمزمه  يوروـش  نیچ و  تاـفالتخا  اـب  ناـیرج ، نیا  .دـنزاس  یم  هداـمآ  نیچ  رد  یکیرچ  تازراـبم  هوـیش 
نیا لابند  هب  دـهد و  یم  ماجنا  اپورا  رد  تسینومک  بازحا    ِ یـضاران ياهحانج  زا  ینیعم  ياـههورگ  بلج  يارب  يداـیز  ياـهتیلاعف 
نیچ هب  ناگدـنورگ  نیتسخن  وزج  هک  یناـبلآ  تسینومک  بزح  هلمج  زا  دریگ ؛ یم  لکـش  نیچ  رادـفرط  تسینومک  بازحا  مادـقا ،

.دزیخ یمرب  زین  نیچ  اب  تفلاخم  هب  ًادعب  هتبلا  تسا ،

هب ینازیتراـپ  ياـهگنج  نوـنف    ِ يریگارف يارب  ار  نایوجــشناد  زا  یهورگ  نویــساردفنک ، لیکــشت  زا  لــبق  ییوجــشناد  هورگ  نـیا 
ویدار رد  یماظن ، ياه  هرود    ِ يریگارف ياج  هب  یلو  دور  یم  نیچ  هب  مه  ینارهت  .دنک  یم  مازعا  نیچ ، هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک 

، اه هرود  نیا  یط  زا  سپ  .دنوش  یم  مازعا  نیطـسلف  هب  مه  یهورگ  ًارهاظ  .دنور  یم  ابوک  هب  مه  يا  هدـع  .دوش  یم  راک  هب  لوغـشم 
رد یلو  دنک  یم  يزاب  ار  یلصا  شقن  ناریا  هدوت  بزح  رادفرط  حانج  ادتبا  رد  .دریگ  یم  لکش  نویساردفنک  لیکـشت  رکف  مک  مک 
یپ ار  ییوجشناد  نامزاس  دوب ، هدنام  شیارب  هک  یکدنا  ياهورین  اب  دوش و  یم  جارخا  هدوت  بزح  حانج و  تافالتخا ، دیدشت  هجیتن 

بزح نایـضاران  ات  درک  یعـس  هک  یـسک  نیتسخن  .داتفا  فالتخا  مه  نویـساردفنک  نایم  رد  لاس  دنچ  زا  سپ  هتبلا  .دـنک  یم  يزیر 
] يوروش زا   [ نایـضاران زا  یکی  ناونع  هب  مه  زرواشک  .دوب  زرواشک  نودیرف  رتکد  دـنریگ ، رارق  نویـساردفنک  سأر  رد  ناریا  هدوت 

هب دنمقالع  نایوجشناد  لاقتنا  لیاسو  دوش و  یم  نیچ  یهار 
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 ِ يربـهر هک  روـصت  نیا  اـب  دـنک  یم  تماـقا  نکپ  رد  مارتـحا  اـب  هاـم  نیدـنچ  وا  .دـنک  یم  مـهارف  نـیچ  هـب  ار  ینازیتراـپ  تازراـبم 
زا دوش ؛ یمن  هدرب  زرواشک  نودیرف  زا  یمسا  ًالصا  دش ، لیکـشت  مر  رد  هک  يا  هرگنک  نیلوا  رد  اما  .دراد  تسد  رد  ار  نایوجـشناد 

 ِ يربهر حطس  رد  هدوت ، بزح  رد  باعشنا  نیمود  .دور  یم  هریزجلا  هب  دوش و  یمن  قفوم  مه  اجنآ  رد  .دور  یم  قارع  هب  وا  ور ، نیا 
يزکرم هتیمک  رواـشم  وضع  هک  ییاقـس  نتورف و  یمـساق ، ياـهمان  هب  يزکرم  هتیمک  ياـضعا  زا  نت  هس  دریگ و  یم  تروص  بزح 

مه يوروش  ِدوخ  یتح  یکاولسکچ و  لثم  یقرش  ياپورا  ياهروشک  رد  بزح  هکبش  نیب  رد  .دننک  یم  ادیپ  ینیچ  تالیامت  دندوب ،
نیلوا رد  .دننک  یم  رارقرب  طابترا  رفن  هس  نآ  اب  دـندوب  مه  لاعف  دارفا  زا  ًاتدـمع  هک  نویباعـشنا  نیا  دوش و  یم  ادـیپ  یتالیامت  نینچ 

یم ظفح  دوخ  يارب  ار  ناریا  هدوت  بزح  ماـن  یقرـش  ياـپورا  رد  یباعـشنا  نایوجـشناد  لـماش  ناریا  هدوت    ِ یبـالقنا ناـمزاس  هرگنک 
لیلد هب  مه  ار  یمـساق  .دنریذپ  یم  ار  نتورف  طقف  اهنآ  اما  دننک ، یم  تکرـش  مه  یمـساق  ییاقـس و  نتورف ، هرگنک ، نیا  رد  .دـننک 

هب مه  نتورف  .دـننک  یمن  باختنا  دوب ، هدرک  دای  يدـب  هب  رایـسب  يو  زا  نآ  یط  هک  تشاد  ار  نامرهق  مکح  ناشیارب  هک  هبزور  هماـن 
ناونع هب  ینیچ  تالیامت  اب  ار  یهورگ  اهنیا  .دنک  یمن  تکرش  هرگنک  تاسلج  رد  دهد و  یم  افعتـسا  یمـساق ، ندشن  باختنا  لیلد 
ناونع اب  يرگید  هورگ  دسانش و  یم  تیمسر  هب  یتسیلایسوس  بالقنا  یناهج  ربهر  ناونع  هب  ار  نیچ  دوش و  یم  لکـش  زین  نافوط » »

رد باعـشنا  هیزجت و  یعوـن  نیا  دنتـسه ! ناـهج  یتـسینومک  تضهن  رد  یناـبلآ  يربـهر  هب  دـقتعم  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ناـفوط » »
.دوب باعشنا 

رد هک  دـسیون  یم  شتارطاخ  رد  ینارهت  .دـنک  ذوفن  نویـساردفنک  تیزکرم  رد  هک  دوش  یم  قفوم  شالت ، یتدـم  زا  سپ  كاواـس 
زا ار  شربخ  دوب ، هدـشن  پاچ  زونه  هک  يا  هلاقم  هدوب ، اجنآ  مه  ییاقـشق  ورـسخ  میدرک و  یم  پاچ  ام  هک  زورما » رتخاب   » هماـنزور

هلجم شدوخ  مه  ًالبق  دنا و  هدرک  باختنا  اجنآ  رد  هک  يا  همانزور  ریدم  دنوش ، یم  هجوتم  هرخالاب  .دـندروآ  یم  كاواس  زیم  يور 
مدوب هتفگ  وا  هرابرد  ینارهت  اب  ییوگو  تفگ  رد  نم  و  تسا [ كاواس    ِ يذوفن  [ یمصاع دمحم  رتکد  مان  هب  درک ، یم  رـشتنم  ار  يا 

.متسه كوکشم  وا  هب  هک 

! عقوم نامه  س :

، دـیاین هناخ  هب  بش  کی  هک  يرتخد  تفگ ؛ يرونایک  هک ، تسه  ینارهت  باـتک  رد  نیا  .مدوب  كوکـشم  وا  هب  نم  عقوم  ناـمه  ج :
اب طبترم  تالاقم  هواک »  » هیرشن رد  هک  میدش  هجوتم  ام  عقوم  نامه  زا  .هدماین  هناخ  هب  بش  دنچ  یمصاع  .درک  شباسح  دیابن  رگید 

وا .دش  یم  هتشون  كاواس 
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.تسه مه  زونه  درک و  رارقرب  طابترا  كاواس  اب 

 ...! ای دوب  نیا  اهنت  س :

نیا همه  ینارهت  .دوب  نویـساردفنک    ِ يزکرم هتیمک  وزج  مه  وا  .دـش  طبترم  كاواس  اب  مه  يدالوف  مان  هب  نیلاـعف  زا  رگید  یکی  ج :
ناـیم رد  اـهنآ  هلیـسو  هب  دـنک و  یم  رارقرب  طاـبترا  دارفا  نـیا  اـب  هنوـگچ  كاواـس  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  شتارطاـخ  رد  ار  بلاـطم 

مه يرگید  ياه  هنیمز  تافالتخا ، هتبلا  .دنک  یم  دایز  ار  تافالتخا  دـنک و  یم  داجیا  فاکـش  دزادـنا و  یم  فالتخا  نویـساردفنک 
هچره فیعـضت  بجوم  ًاقافتا  نیمه  .دـنوشب  سیئر  ناشدوخ  دنتـساوخ  یم  مادـک  ره  هک  فلتخم  دارفا    ِ يدنـسپدوخ ًـالثم  تشاد ؛

.دش نویساردفنک  رتشیب 

؟ تسیچ نآ  دشر  لماوع  س :

نارود رد  هک  دوب  اـهییاکیرما  اهیـسیلگنا و  تسایـس  ناریا و  رد  هاـش  تسایـس  زا  یناریا  ياـهناوج    ِ یتیاـضران نآ  دـشر  لـماوع  ج :
اب يدـج  ینمـشد  قدـصم و  تضهن  زا  يرادـفرط  اهنآ    ِ یلم تـالیامت  یعقاو و  هقـالع  .دـندوب  قلطم  مکاـح  اـجنیا  رد  اضردـمحم 

.دوب مسیلایرپما 

؟ دش لیکشت  موس  هورگ  ارچ  هدوت .» بزح   » هب ای  دنورب  یلم » ههبج   » هب تسیاب  یم  ای  دنتشاد ، تفلاخم  اهنآ  اب  رگا  س :

داتفا و هلصاف  نیچ  يوروش و  داحتا  دنمورین  ههبج  نایم  هک  دش  داجیا  ییاهفاکـش  یتسیـسکرام  يایند  رد  متفگ ، هک  روط  نامه  ج :
.تفای همادا  تفرگ و  لکش  مه  کچوک  بازحا  نایم  فلتخم  ياهروشک  لخاد  رد  فاکش  نیا 

؟ دندوب یعدم  س :

اهنیا همه  هـک  تـسا  نـیا  شمود  .دـنیایب  دـنناوت  یمن  فرط  کـی  هـب  اـهنیا  نآ ، ساـسارب  هـک  دـش  یلماـع  نـیا  دـندش ! یعدـم  ج :
دنتشاد و یملع  يالاب  ياهماقم  .میتشاد  يا  هدرکلیصحت  دارفا  ناتـسلگنا  رد  ام  .دنتـشاد  هقالع  مسیـسکرام  هب  دندوب و  تسیـسکرام 

کیمادک هک  دنتسناد  یمن  ًاعقاو  دندوب و  هدرک  ریگ  نیچ ] يوروش و   ] اتود نیا  طسو  اهنآ  زا  یضعب  .دندوب  مه  مسیسکرام  رادفرط 
ياهرظن اهنیا  .نآ  زا  مه  دندید ، یم  یـشوخ  یبوخ و  نیا  زا  مه  ار ، نآ  مه  دنتـشاد  تسود  ار  نیا  مه  دـنیوگ ؛ یم  تسار  اهنیا  زا 
.دندنویپب جراخ  رد  ناریا و  لخاد  رد  ینیعم    ِ یسایس نامزاس  کی  هب  دنتسناوت  یمن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دنتـشاد ، یفلتخم  ًالماک 

مود و یلم  ههبج  مان  هب  ییاههورگ  مه  اجنآ  دـش  لیکـشت  موس  مود و  یلم  ههبج  یتقو  هتفر  هتفر  هک  دـش  ثعاب  مه  فالتخا  نیمه 
رتشیب ناریا  زا  اپورا  رد  موس  یلم  ههبج  رمع  ًارهاظ  هتبلا  .دوش  لیکشت  موس 
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یکچوک هعومجم  تروص  هب  اپورا  رد  موس  یلم  ههبج  ینالوط  ياهتدـم  یلو  تفر  نیب  زا  دیـشاپ و  مه  زا  دوز  یلیخ  ناریا  رد  .دوب 
راک و نوچ  دـنتفر ، دوخ    ِ یگدـنز راک و  لابند  هب  ناشتاریثأت ، نتفای  نایاپ  اب  مک  مک  مه  اـههورگ  هیقب  .دـنام  یقاـب  نایوجـشناد  زا 

.دوب نویساردفنک  تبقاع  رخآ و  نیا  .دهد  یمن  مدآ  هب  یسایس  تیلاعف  هزاجا  یگدنز 

ادیپ قوس  يدج    ِ يریگ میمصت  کی  فرط  هب  نآ  یـسایس  تکرح  هک  ام ، هعماج  یـسایس  تازرابم  جوا  رد  نویـساردفنک  ارچ  س :
؟ دید ناوت  یم  هچ  رد  ار  لالحنا  ای  فالتخا  نیا  للع  یتسارب  لاس 54 ؛ زا  تسرد  ینعی  دشاپ ؛ یم  نورد  زا  درک ، یم 

روط نیمه  اهنیا  زا  يا  هدـع  .دوبن  هک  یتباث  يورین  نویـساردفنک  هرخالاب  .تسا  نویـساردفنک  لخاد  رد  تارییغت  ناـمه  شلیلد  ج :
.دندمآ یم  وجشناد  يا  هزات  هدع  دنتفر و  یم  دش و  یم  مامت  ناش  لیصحت 

.دندوب هدنام  اجنآ  هک  میتشاد  يا  هفرح  مه  هدع  کی  س :

.دندوب وجشناد  یمـسا  روطب  .يا  هتـشر  چیه  رد  .دشن  مامت  تقو  چیه  اهنآ  لیـصحت  هک  دندوب  هدنام  اجنآ  يا  هفرح  مه  يا  هدع  ج :
مه یـسایس  رظن  زا  رییغت ، لاح  رد  هدـع  نیا  دـندوب و  یـساسا  رییغت  لاح  رد  اجنآ  رد  يا  هدـع  .دوب  مک  هداعلا  قوف  اـهیا  هفرح  هدـع 

دادرم زا 28  لبق  نارود  رد  ای  دـنتفر  سبح  ای  دـندرک  تکرـش  ناریا  رد  هزرابم  رد  ناشدوخ  هک  ییاهنآ  .دـندرک  یم  توافت  یلیخ 
نویـساردفنک رد  ناشلـسن  اهنیا  .دنتفر  اپورا  هب  دندمآ و  نوریب  نادنز  زا  دعب  دندوب ؛ نادنز  دادرم  زا 28  دعب  دـندرک ، يراک  کتک 

یمومع تالیامت  کی  طقف  دنتـشادن ، یتازرابم  هقباس  رگید  دندمآ  یم  هک  ییاهنآ  .تفر  نیب  زا  اهیا  هفرح  ات  دنچ  نآ  زا  ریغ  ًابیرقت 
نآ رد  مه  تلع  نـیمه  هـب  و  دوـب ، هدرک  رییغت  یلک  هـب  لـخاد  زا  نویـساردفنک  تیهاـم  ینعی  .دـندوب  رامعتـسا  دـض  ًـالثم  دنتـشاد ،
نآ زا  يرثا  نیا  زا  دعب  .دش  یـشالتم  رگید  یلم  ههبج  لاس 1354 )  ) ناریا رد  یلم  ههبج  ندش  یـشالتم  زا  سپ  تازرابم  شکاشک 

تهج نیا  هب  .دوب  يریگ  لکـش  لاح  رد  اجنیا  رد  رگید  نایرج  کی  .دوب  هدرک  توف  هتفر و  نیب  زا  قدصم  رتکد  .دوب  هدـنامن  یقاب 
.دراد هگن  هک  تشادن  يا  هیام  رگید  هک  تسا 

، ناملآ سیلگنا ، رد  نینچمه  دوب و  لئاق  تیزکرم  دوخ  يارب  هدوب و  ناملآ  رد  شا  هبعـش  کـی  هک  نویـساردفنک  هنوگچ  سپ  س :
.دوش لحنم  شیاه  هبعش  زا  یکی  تسناوت  یم  نویسرادفنک  دش ، لحنم  تشاد ، هبعش  اکیرما و ... 

اهنآ .دوب  اهییاپورا  اهییاکیرما و  نایم  اوعد  اما  دندوب  يروشک  ره  رد  اهنویساردف  ج :
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نویـساردف وضع    ِ ییاکیرما نایوجـشناد  دادـعت  هک  یلاح  نیع  رد  دنـشاب ، هتـشاد  یلوا  هجرد  ماقم  نویـساردفنک  رد  دنتـساوخ  یم 
یلیخ فالتخا  مدـید  ناشیاه  هرگنک  زا  یکی  رد  نم  .دوبن  وضع ،   ِ ییاپورا نایوجـشناد  دادـعت  اب  هسیاـقم  لـباق  ًالـصا  ییوجـشناد ،
هلأسم نیا  دش ، ادـج  هک  یکی  اما  .دـندش  ادـج  مه  زا  دـنریذپب و  دـندشن  رـضاح  .دـندش  ادـج  اهنآ  دـش و  داجیا  اهنآ  نیب  يدـیدش 
لکـش لاح  رد  يرگید  هنیمز  رگید  اـجنیا  .تشادـن  دوجو  یـسایس  هیاـپ  رگید  مه  ناریا  رد  درک و  تیارـس  مه  نارگید  هب  يراـمیب 

هب عورش  زا 42  هک  ینیمخ  ماما  ِدوخ  .میتسه  ...و  دجاسم  رد  یبهذـم  ياههورگ  تیلاعف  دـهاش  مک  مک  ام  لاس 54  رد  .دوب  يریگ 
یم نیب  زا  اهروذحم  قباس و  لئاسم  نآ  دوش و  یم  مهارف  شیارب  يرگید  ياهنادیم  دنک و  یم  ومن  دشر و  مک  مک  دنک  یم  تیلاعف 

.دور

« قلخ نیدهاجم  نامزاس   » يرگید و  قلخ » یئادف  ياهکیرچ  نامزاس   » نایرج یکی ، دیآ : یم  دوجوب  لاس 40  زا  دعب  نایرج  ود  س :
زا قلخ » نیدـهاجم  نامزاس   » هک تسا  نامزاس  ود  نیا  نیمأت  دروم  رد  دراد ، دوجو  رظن  قافتا  شنوماریپ  رتشیب  هک  يزیچ  نآ  .تسا 
یم حرطم  نیخروم  زا  یخرب  هدوت .» بزح   » نورد زا  مه  قلخ » ییادف  ياهکیرچ   » دمآ و نوریب  يدازآ » تضهن   » و یلم » ههبج   » لد

اب .يربهر  ناوت  هن  هعماج و  يارب  دنتـشاد  يدیدج  فرح  هن  اذل  دندوب  هدیـسر  تسب  نب  هب  پچ  یلم و  تالیکـشت  ود  نیا  هک  دننک 
یعون میژر  هک  نآ  صوصخب  .دوب  اهنآ  زا  یمـسا  طقف  .دندوب  هدش  مامت  ناریا » هدوت  بزح   » و یلم » ههبج   » رگید دادرخ ، زاغآ 15 

.درک یم  ییامن  گرزب 

قلخ نایئادف  نامزاس  رد  هک  روط  نامه  .دراد  ینالوط  لصفم و  یلیخ  هچخیرات  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  میناد  یم  هک  روطنامه  ج :
یکیرچ گنج    ِ يرامیب نامه  راتفرگ  یناهج  ظاحل  زا  اهپچ  .دننک  یم  ادیپ  یـسایس  تافالتخا  دهد و  یم  خر  باعـشنا  نیدنچ  مه 

دنوش یم  دیماان  ًالـصا  دنزادنیب ، هار  هب  يرگراک  بالقنا  دنیایب  دنوشب و  نادیم  دراو  اجنیا  رد  یبالقنا  ياهورین  هکنیا  زا  .دنوش  یم 
سلگنا فورعم  هتفگ  نآ  .دـنداد  یمن  هار  دوخ  نهذ  هب  دوشب ، ادـیپ  دـناوت  یم  مه  رگید  عون  هب  بالقنا  کی  ناکما  هکنیا  روصت  و 

رد ًاعقاو  و  تفر » یمن  ًالبق  شروصت  ًالـصا  هک  دـیآ  یم  رد  هب  ییاج  زا  دـنز و  یم  بقن  تاقوا  یهاگ  بالقنا   » هک دریگ  یم  لکش 
هب دوب ، تیلاـعف  زکرم  هک  دوخ    ِ یتسیـسکرام لکـش  زا  یلک  روطب  بـالقنا  دـش و  هدز  یبـقن  نینچ  .داـتفا  قاـفتا  يزیچ  نینچ  ناریا 

اهنآ ساسا  رب  هک  دندش  یلئاسم  راتفرگ  اریز  دندرک  یمن  كرد  اه  هچب  ار  تیعقاو  نیا  .تسا  هدمآ  نوریب  یمالسا  لکش  هب  هرابکی 
ثحب الاح  .درک  یکیرچ  گنج  یتسیاب 
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لثم یتح  يروشک  رد  اـی  نیچ  لـثم  روشک  کـی  رد  ندرک  یکیرچ  گـنج  هک  دندیـسر  یم  یلمع  هجیتـن  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ِرس 
.تسا یکی  اهتیعقوم  نآ  اهگنج و  عضو  نآ  اب  یناهج  مود  گنج  رد  يوروش 

.رگید زیچ  کی  مه  ناتسبرع  رد  س :

نآ هدازدـمحا و  شلوا  .دوش  یم  ادـیپ  ماـسقا  عاونا و  دـننک و  یم  شـشوک  دـنیآ و  یم  بوخ  رگید ؛ روـج  کـی  مه  ناتـسبرع  ج :
ار لکهایس »  » دننک و یم  هعلاطم  دنور  یم  درک و  عورـش  لگنج  زا  ار  یکیرچ  گنج  یتسیاب  دننک  یم  رکف  دندش و  ادیپ  شهورگ 
دـنتفرگ و اج  دـنتفر و  ابوک  ياهلگنج  زا  یکی  رد  یکیرچ ، هورگ  کی  هک  ابوک  بالقنا  لثم  دـننک  یم  روصت  دـننک و  یم  باختنا 

ناناقهد میورب ، اهلگنج  هب  ام  رگا  هک  دـندرک  یم  روصت  مه  اهنیا  بلاغ ؛ يورین  دـندش  دـندش و  بلج  اهنآ  فرط  هب  مدرم  مک  مک 
هتکن نیا  كرد  مدع  ینعی  یناوج ؛ يرامیب  زا  تسا  ترابع  نیا  بوخ  .دننک  یم  تیامح  ام  زا  دش و  دنهاوخ  قحلم  ام  هب  هلـصافالب 

.دـهدب دـحاو  هجیتن  کی  دـناوت  یمن  ناریا ، رد  یکی  نیتال و  ياکیرما  رد  یکی  فلتخم  ياـج  ود  رد  تقو  چـیه  ینیع  طیارـش  هک 
، يرگید روشک  رد  دور  یم  اراوگ -  هچ  لثم  ابوک -  تلم  يزوریپ  گنج  ناـمرهق  نیتـال ، ياـکیرما  ِدوخ  رد  دـندید  یم  ناـشدوخ 

قفوم دـنکب و  یکیرچ  گنج  ایبملک  ابوک و  نیب  ًالثم  هدوب ، توافتم  ابوک  رد  دوجوم  طیارـش  اب  هتبلا  هک  عضو  نامه  اـب  دـهاوخ  یم 
دوش یم  ثعاب  دنتـسه  یبالقنا  هک  ییاهتیـصخش  نینچمه  اراوگ  هچ  لاثما  يارب  ندرکن  كرد  ار  توافت  نیمه  نیع  .دوش  یمن  مه 

هابتـشا یبالقنا ، تضهن  زا  يرادربسکع  نتـشادرب و  یپک  نیا  .دماجنایب  يزوریپ  هب  رگید  ياج  رد  دـشکب و ، يدوبان  هب  اج  کی  رد 
یناسآ راک  يرادربسکع  نیا  .درک  دنهاوخ  مه  هدنیآ  رد  دننک و  یم  دندرک و  خیرات  رد  اهراب  اهراب و  اهتسینومک  هک  تسا  یگرزب 
نارود نیا  زا  يدایز  رایـسب  دودح  ات  زورما  نیچ    ِ يربهر ًالثم  هک  منک  یم  رکف  روج  نیا  نم  .لئاسم  اب  دروخرب  ناسآ  هویـش  تسا ؛

کی يوروش  دوـخ  رد  .تسا  هتفرگ  سرد  لاـح  هب  اـت  تسا  هدـنارذگ  رـس  زا  زا 1917  یتسینومک  تضهن  هک  یتاهابتـشا  ینـالوط 
اهنیا .دنورب  يرگید  ياههار  یتسیاب  دوش و  یم  ادیپ  دراد  تسا  هتفرگ  ماجنا  هک  یتاهابتـشا  هب  تبـسن  يدـیدج  تخانـش  شیارگ و 

زا هـک  هاوـخکین  هتــسدوراد  دـینک  ضرف  دـنهد ... [ رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  ، [ اـم   ِ یبـالقنا روـشرپ و  ياـهناوج  هـک  تـسا  یلئاـسم 
لوق هب  دندرک  یبالقنا  راک  مه  یتدم  اجنیا و  دـندمآ  دـنتفرگ و  یتامیلعت  اجنآ  رد  دـنتفر و  نیچ  هب  دـندمآ و  نوریب  نویـساردفنک 

هاـش و نایوگدـنلب  هب  دـنداتفا و  ریگ  مه  دـعب  يراـیتخب  رد  تفر  یکی  ناتـسرل ، رد  تفر  یکی  ناتـسدرک ، رد  تفر  یکی  ناـشدوخ 
.دندش لیدبت  هاش  نارادمتسایس 
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یم یلکـشم  یلیخ  ياج  هب  هکنیا  ضحم  هب  .دننارذگب  دنناوت  یمن  مه  ار  تخـس  ياهنارود  نیا  ناش  همه  رکفنـشور ، ياهناوج  نیا 
هک دـشن  ادـیپ  ناشیارب  هاوخکین  لاثما    ِ يراـتفرگ نیا  دـندوب ، اـپورا  رد  هک  ییاـهنآ  .دـنهد  یم  ناـشن  ار  ناـشدوخ  تیهاـم  دنـسر ،

، دندرک ریگ  هلت  لخاد  رد  دندمآ  هک  ییاهنآ  یلو  دنراد ، یگداتسیا  تمواقم و  ناکما  دح  هچ  ات  دش  مولعم  دننک و  ادیپ  یسیدرگد 
یکیرچ لمع  هب  دـنتفگ  دـندش  ور  هبور  یگرزب  تسکـش  اب  لکهایـس  رد  هک  یتقو  بیترت  نیا  هب  .دـنداد  زورب  ار  ناشدوخ  تیهام 

یتلود و هاگتـسد  زا  یمهم  ياه  هرهم  ندرب  نیب  زا  اـب  میناوت  یم  اـم  میروآ و  یم  يور  دوب  ناـشدوخ  تاـعارتخا  زا  نیا  هک  يرهش 
هیـسور رد  طـقف  .دـندرکن  اـهروشکریاس  ياهتـسینومک  یتح  هک  یهابتـشا  نیرتگرزب  ینعی  مینک ؛ لزلزتم  ار  میژر  مکاـح ، هاگتـسد 

کی دوش و  یم  تسرد  اهراک  میـشکب  ار  رازت  رگا  هک  دندرک  یم  ار  لمع  نیا  دندوب و  هیرظن  نیا  رادـفرط  هک  دـندوب  اهکیدـنوران 
ياج رب  دـندوب ، هتـشذگ  ناج  زا  ًاعقاو  هک  ییاهیبالقنا  نیرتهب  نیب  رد  یتاـفلت  طـقف  دـشن و  ادـیپ  يرییغت  چـیه  دنتـشک و  مه  ار  رازت 

مه اجنآ  .دریگب  ماجنا  بالقنا  ات  یکیرچ  ياهراک  رد  دنداتفا  هک  دندوب  راتفرگ  لکش  نیمه  هب  مه  قلخ » ناییادف   » هورگ .دنتشاذگ 
يوروش هب  تبـسن  نیچ  تایرظن  اب  مه  هتـسد  کی  تیلقا و  هورگ  دندوب  ینیچ  تایرظن  قلطم  رادـفرط  هتـسد  کی  دـندش : هتـسد  ود 

.دندید یم  ییاهدوبمک  اهیتسردان و  مه  يوروش  ياهتسایس  رد  هتبلا  دندوبن ، قفاوم 

تاداقتنا هدوت » بزح   » درکلمع هب  تبـسن  دندوب و  تالیکـشت  نیـسیروئت  ینزج ، نژیب  صوصخب  هدازدـمحا و  نوچمه  يدارفا  س :
مسیلاـیرپما و یعون  فرط  هب  نـالا  يوروش  هک  دوـب  نیا  اـهنیا  ثحب  نوـچ  .دـندرک  یم  در  ار  يوروـش  درکلمع  دنتـشاد و  یلوـصا 

كولب هب  هتـسباو  هک  ییاهروشک  ًالثم  ای  لفاحم و  اـب  هدـمآرد و  رگرامعتـسا  کـی  تروص  هب  هدروآ و  يور  یتلود    ِ يراد هیاـمرس 
یمن رگید  اذـل  دوب ، ینیگنـس  يراذـگ  هیامرـس  کی  ناریا  رد  يوروش    ِ يراذـگ هیامرـس  ًـالثم  .دـنک  یم  يراـکمه  دنتـسه ، برغ 

.دمانب ناهج  ناربجنر  عفادم  ار  دوخ  تسناوت 

هن دنک و  یم  رییغت  ناریا  هعماج  رفن  راهچ  نتـشک  اب  دـندرک  یم  روصت  اریز  دنتخانـش  یم  ار  ناریا  هعماج  ًاقیقد  هن  اهنیا  ام  رظن  هب  ج :
هرود نیا  رد  .دوب  زیچان  هداعلا  قوف  ناش  یناوج  نامه  تلع  هب  ناششناد  تاعالطا و  اهنیا  .دنتخانش  یم  ًاقیقد  ار  یللملا  نیب  تسایس 

.دنکب يراک  بالقنا  يزوریپ  هب  کیدزن  رخآ  ياهلاس  زا  ریغ  یفاک  هزادنا  هب  تسناوتن  ترجاهم  رد  ناریا  هدوت  بزح  هنافـسأتم  مه 
ام بالقنا  زا  لبق  لاس  ود  نیمه  رد  طقف  اههورگ ، نیمه    ِ ییامنهار يارب 
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يرگنـشور رد  اهنیا  .ناریا  هب  میتسرفب  مینک و  پاچ  کچوک  عطق  رد  ار  نینل  ياهباتک  لـثم  یعقاو  یتسیـسکرام  ياـهباتک  میتسناوت 
هدایز یهتنم  دنتشاد ، یتسرد  رایسب  تاداریا  ناریا  هدوت  بزح  درکلمع  هب  تبسن  اهنآ  .درک  کمک  یلیخ  اهناوج  نیا  زا  يدایز  هدع 

داـمتعا نوچ  دـندوبن و  دراو  ناـیرج  نیا  ِدوـخ  تالکـشم  رد  اـهنآ  ینعی  .دـندرک  یم  يور  هداـیز  مه  نیمه  رد  .دـندرک  یم  يور 
زا .دوـب  يا  هبرجت  یب  بزح  اـنعم  ماـمت  هب  دوـب و  یناوـج  بزح  ناریا  هدوـت  بزح  رگید  فرط  زا  .دـندرک  یمن  مه  لوـبق  دنتـشادن 

.میتشادن هبرجت  تسایس  رد  میدش ، بزح  دراو  هدنب  لثم  هک  ییاه  هچب  نآ  ات  هتفرگ  نآ  ناربهر 

، دنتـشاد تلاخد  ناـیرج  نیا  رد  یفلتخم  لـماوع  .تسا  تسیب  ههد  ناریا  خـیرات ، رد  ناـهج  زکارم  نیرت  جـنرغب  زا  یکی  ًاـعقاو  س :
ناج و یب  مدآ  کی  لثم  تسرد  تشادن ، يراک  چـیه  ناوت  ًالـصا  گنج  زا  دـعب  نارود  رد  يوروش  دـنمورین و  هزادـنا  یب  یلماوع 

.دراد هلمح  دصق  دراد و  شترا  لیچرچ  اما  یندرم ، رغال 

رد يرامیب  .درک  میهاوخ  هابتـشا  هشیمه  میورب ، ءزج  زا  رگا  .مییایب  ءزج  هب  لـک  زا  یتسیاـب  اـم  ما  هتفگ  مه  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  ج :
ياپورا اکیرما ، هداس ؛ یلیخ  .دوب  یگـشیمه  عافد  لاح  رد  يوروش  هدوب ؟ یطیارـش  هچ  رد  تابـسانم  نیا  دینیبب  .تسا  اهزیچ  نیمه 

دمآرد مامت  ربارب  هد  دصرد ، راهچ  نیا  هک  دندرک  یم  تاحیلـست  جرخ  ار  ناش  یلم  دمآرد  زا  دـصرد  راهچ  ًاعومجم  نپاژ  یبرغ و 
هجیتن موهفم و  .دنکب  شترا  جرخ  هتـساوخ  یم  ار  اهنآ  مهد  کی  دـمآرد  نآ  زا  دـصرد  جـنپ  یـس و  يوروش  و  دوب ، يوروش    ِ یلم

، دنکن نینچ [ رگا  هک  تسا  یعیبط   [ .دنربب الاب  ار  مدرم  یگدنز  دنتـسناوت  یمن  .دسر  یم  مک  مدرم  هب  نان  اقآ  هک  دوش ؟ یم  هچ  نیا 
دهاوخ یمن  اکیرما  .مدرک  تبحـص  يوروش  هیلع  نوسکین  یمتا  گـنج  هیرظن  هراـبرد  ًـالبق  .دـنروآ  یمرد  ار  شبحاصِردـپ  بوخ 

نتفرگن رظن  رد  .دنتفرگن  رظنرد  اهناوج  ار  لک  نیا  .دراد  دوجو  رطخ  نیا  شیارب  هشیمه  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دنمورین    ِ يوروش کی 
هدوب تسردان  ناشیا  تیموکحم  دـنام و  یم  هجیتن  نودـب  هابتـشا ، یحطـس و  ياـهلیلحت  رد  هشیمه  هک  دوب  نیا  شا  هجیتن  لـک ، نیا 
يارب اهنیا ،   ِ یگنادرم يارب  اـهنیا ، تعاجـش  يارب  هک  یمارتحا  همه  مغریلع  هدـمآرد  بآ  زا  تسرداـن  ناـشیاهیریگ  میمـصت  .تسا 

.ملئاق اهنآ  نداد  ناج  يارب  اهنآ ، ندوب  هدامآ  يارب  اهنیا و  ندوب  یبالقنا 

کی نوچ  دندوب ، لقتـسم  حالطـصا  هب  قلخ » ییادف  ياهکیرچ   » عقوم نآ  .تسا  اهتـسیسکرام  ندوب  لقتـسم  رگید ، ثحب  کی  س :
یگتسباو یعون  هدوت » بزح   » تالکشم زا  یکی  هک  تسا  نیا  تشاد  مه  هلاس » یس  خیرات  یسررب   » باتک رد  ینزج  نژیب  هک  داقتنا 

هب
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یم هجاوم  لضعم  کی  اب  راک  اـجنآ  اذـل  تساـک و  یم  بزح    ِ يربهر   ِ يریگ میمـصت  زا  هدارا و  زا  یگتـسباو  نیا  هک  دوب  يوروش 
.تعاطا هب  موکحم  مه  دیاش  دندوب ؛ تعاطا  هب  روبجم  دنتفگ ، یم  اهسور  هچنآ  ینعی  .دوب  باختنا  تردق  نودب  بزح  دش و 

زیمآ هابتـشا  تیعبت  نیا  ناریا  هرابرد  يوروش و  تسایـس  هرابرد  ام  هک  میتفگ  هدوت  بزح    ِ يربهر رداک  زا  داقتنا  رد  ار  هتکن  نیا  ج :
تـسایس میتسناوت  یم  اجنیا  ام  .دمآ  اجنیا  هب  هزداراتفاک  هک  تفن  هلأسم  لثم  .دش  نیگنـس  مه  هداعلا  قوف  هک  میتشاد  يدراوم  رد  ار 

هک یلاح  نیع  رد  داد  خر  يا  هداعلا  قوف  تاهابتشا  نیلاتسا ، نارود  نآ  رد  مه  يوروش  تسایس  ِدوخ  رد  میریگب ، شیپ  رد  يرگید 
بزح  » هک مییوگب  اهناوج  نیا  هب  دیاب  ام  .تسا  هدرک  مه  یمیظع  تاهابتشا  تسا ، هدش  هتفرگ  نیلاتسا  تسایـس  زا  یناشخرد  جیاتن 

ارچ .دراد  زین  یگرزب  تاهابتشا  گنود  هستوئام  نآ  .هدش  زوریپ  هدمآ  هتشاد و  ار  اههوک  رد  دربن  لاس  یس  هقباس  نیچ » تسینومک 
یعیبط ریذپان و  بانتجا  تاهابتـشا ، نیا  هک  دراد  دوجو  مه  یتاهابتـشا  .درک  موکحم  یتسیابن  ار  شا  همه  تشاد ؟ فاصنا  یتسیابن 

.تسا

یتسینومک ياـهروشک  هب  هکنیا  ياـج  هب  دادرم  ياـتدوک 28  زا  دـعب  هدوت » بزح   » ناربـهر رگا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  س :
کی رگید  فرط  زا  سیردـت و  ناونع  هب  فرط  کـی  زا  اـهنیا  لاـثما  ناـگیاش و  رتـکد  لـثم  دـنتفر  یم  یبرغ  ياـهروشک  هب  دـنورب 
نوچ دش ؟ یم  زیچان  ای  رتمک  يوروش  هب  تبسن  یگدنبسچ  ییادیـش و  یگتـسباو و  نآ  ایآ  دندرک ، یم  تسرد  لقتـسم  تالیکـشت 

.دنتسناد یم  رتگرزب  ردارب  نویدم  ار  دوخ  يوروش ، غیردیب  ياهکمک  لیلد  هب  بزح  ناربهر 

اهتسینومک ياریذپ  برغ  ًایناث  .دنتشادن  ار  برغ  هب  رفس    ِ یلام ناکما  ناربهر  نیا  زا  مادک  چیه  ًالوا  نوچ  تشادن ، یلمع  ناکما  ج :
.دنتفریذپ یم  ار  مسینومک  زا  نیبعشنم  طقف  اهنآ  .دوبن 

.ینارهت اباب  ناخ  يدهم  لثم  س :

.دندوبن هدش  هتخانش  ًالصا  دندوب و  لصحم  هک  ییاهنآ  لثم  اباب ، ناخ  لثم  ج :

! زرواشک نودیرف  لثم  س :

زا اهنیا  دنتـسناد  یم  نوچ  دـنداد ، یم  هار  اهاجنآ  هب  ار  اهنیا  و  یمـساق ، دـمحا  نتورف و  نیـسحمالغ  رتکد  لـثم  زرواـشک ، لـثم  ج :
.دنا هدیرب  يوروش 

؟ هدوب هناهب  ای  هدوب ، يروط  نیا  هبساحم  کی  ًاعقاو  ینعی  س :

هک میتشاد  یلام  ناکما  هن  میتشادن ؛ يرگید  هار  چیه  ام  ینعی  ًالصا ؛ هدوبن ، يا  هناهب  چیه  ج :
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میتساوخ یم  رگا  .دریذـپب  ار  ناریا  هدوت  بزح    ِ يربهر زا  هورگ  کـی  ناـملآ  هک  تشاد  دوجو  ناـکما  نآ  هن  میورب و  فرط  نآ  هب 
.دوب لاحم  مییایب ، میهدب و  رفس  جرخ  میوشب و  عمج  میناوتب  هکنیا  ناکما  ًالصا  میوشب  قرفتم  فلتخم  ياهروشک  رد 

؟ قیقحت ناونع  هب  سیردت ، ناونع  هب  یتح  س :

ناشدادـعت .تسا  هدوب  يوروش  رد  ناشزکرم  اهنیا  همه  نانوی ، تسینومک  بزح  ایناپـسا و  تسینومک  بزح  میدوب ؛ اهنت  ام  رگم  ج :
كرام هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دنتفریذپ  یمن  رگید  ياج  ار  اهنیا  .دـندوب  هدـمآ  همه  دـندوب ، دایز  بیجع  ینعی  دوب  رتدایز  یلیخ 

نیا زا  .دـندوب  اجنآ  هک  نیفلاخم  ینعی  هتخاب  گنر  هدـش  زمرق  رگم  .تسا  هدوب  هتـساوخان  هداعلا  قوف  برغ  ياـیند  رد  نتـشاد  زمرق 
.تسا هتشادن  دوجو  ناکما  نیا  تهج 

.دوب ناشندوب  یلم  لیلد  هب  دنتفر  یم  هک  ناگیاش  رتکد  لاثما  ینعی  س :

، تسا زیچ  نیرتکانرطخ  زمرق ، كرام  .هتـشادن  زمرق  كرام  ناگیاش  رتکد  .دوب  نکمم  ریغ  دنتـشادن ؛ ار  ناکما  نیا  نارگید  هلب ؛ ج :
.دنیایب اجنآ  مه  رگید  ياهزمرق  دنهدب  هزاجا  هک  دسرب  هچ  دندیسرت ، یم  ناشدوخ  ياهزمرق  زا  اهنآ  نوچ 

«. قلخ نیدهاجم  نامزاس  ، » مود تالیکشت  س :

یم میمـصت  نآ    ِ يربهر یتح  .دوش  یم  ادیپ  يدیدش  یلیخ  فالتخا  شلخاد  رد  زاف  کی  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  لوا  هتبلا  ج :
ییاهقاتا رد  نامدوخ  ام  هک  تفگ  یم  یفتاه  نامحر  تسه ، مدای  هک  ردقنیا  دوشب و  تسیسکرام  دریذپب و  ار  مسیسکرام  هک  دریگ 

هنرگو میریذپب  ار  مسیـسکرام  دـیاب  الاح  هک  دـندرک  یم  رارـصا  اه  ینییاپ  دوب و  الاب  يوجر  هک  میدـید  یم  نییاپ  الاب و  میتشاد  هک 
يربـهر دوـخ  رد  ینعی  تسا ، دوز  زوـنه  تسا  دوز  ـالاح  هتفگ  یم  يوـجر  .داـیز و  یلیخ  رارـصا  اـب  میریذـپب  دـیاب  دوـش ، یم  رید 

زا یتسیسکرام  تخانش  زا  دوب  يا  همجرت  دندوب  هتشون  تخانش  هرابرد  اهنآ  هک  یباتک  .تسا  هدوب  تالیامت  نیا  مه  قلخ  نیدهاجم 
.رخآ ات  لوا 

يدـیدرت نیا  رد  اما  .تسا  یمهم  هلأسم  هدوب ، راد  هشیر  قیمع و  ناشتاداقتعا  هزادـنا  هچ  ات  هکنیا  .دـندش  تسیـسکرام  ًامامت  ًالـصا 
هنومن .مدید  ار  شیاه  هنومن  نم  نوچ  دنتـشاد ، یبهذم    ِ یگتـسباو یبهذم و  قیمع  تاداقتعا  قلخ  نیدـهاجم  هداس  دارفا  هک  تسین 

اهنیا ملعا ! هللا  امـش  لوق  هب  تسا و  هدوب  يرگید  تالیامت  الاب  رد  یلو  دنتـسه ، قیمع  هک  يدارفا  .میدید  نادنز  رد  ار  شدارفا  ياه 
یتسینومک نامزاس  چیه  .تشادن  یـسارکومد  يوب  شدوخ  لخاد  رد  .دندوب  یـسارکومد  نیرتمک  نودـب  ینامزاس  یـسایس ، رظن  زا 

طیارش نیرت  تخس  رد  ناریا  هدوت  بزح  یتح 
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یم داـقتنا  بزح  لـخاد  رد  دارفا  دادرم  زا 28  لبق  ياـهلاس  رد  میتشاد  اـم  هک  ینارود  نیرتدـب  نآ  رد  .تسا  هتـشادن  یعـضو  نینچ 
یم داقتنا  هک  يدارفا  یلو  .دنتـشاد  هطبار  كاواس  اب  هک  يدارفا  رگم  میدرک ، یمن  جارخا  ام  یلو  دـنتفگ  یم  يدـج  یلیخ  .دـندرک 
رظن فالتخا  قح  ًالماک  تشاد و  دوجو  یفلتخم  تاـیرظن  هیئارجا  تأـیه  دوخ  لـخاد  رد  .میدرک  یمن  يراـک  اـهنآ  اـب  اـم  دـندرک ،

.نیچ رد  گنود  هستوئام  نارود  لثم  طرش ، دیق و  نودب    ِ يروتاتکید کی  زا  تسا  ترابع  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یلو  دنتشاد ؛

کی ًاعقاو  ایآ  .دش  لیدبت  زکرم  رد  کچوک  هورگ  کی  قلطم    ِ يروتاتکید هب  یتالیکشت ، طابضنا  یتالیکـشت و  مظن  ناونع  هب  س :
؟ هن ای  تسا  هتشاد  دوجو  قلخ » نیدهاجم    ِ» يربهر رد  يریگ  میمصت  يارب  تیزکرم 

بوخ دریگ ! ماجنا  یعامتجا  بالقنا  ناونع  هب  نیا  دـنک و  جاودزا  وا  اـب  يوجر  دریگب و  قـالط  شرهوش  زا  يوجر  مناـخ  ًـالثم  ج :
.ناریا يارب  روهمج  سیئر  هب  دوش  یم  لیدبت  داریا  نیا  زا  دعب  یلو  مرادن ، يداریا  هنوگ  چـیه  نم  ظاحل  نیا  زا  تسا و  تسرد  راک 

یب ینعی  دـننک ! نییعت  روـهمج  سیئر  ینوـیلیم  روشک 60  کی  يارب  دننیـشنب و  یکدـنا  هدـع  دـننکب ، باـختنا  دننیـشنب و  رفن  دـنچ 
یسارکومد ظاحل  زا  يدج  رایـسب  صقاون  نامزاس  نیا  لخاد  رد  نم  هدیقع  هب  هک  تسه  ظاحل  نیا  زا  .مدرم  نیا  هب  قلطم    ِ یمارتحا

مه زونه  .هداد  مه  يدایز  یلیخ  تافلت  هداد و  خر  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  لخاد  رد  باعشنا  نیدنچ  هک  میناد  یم  ام  .هتشاد  دوجو 
اهنآ يور  قارع  رد  هک  تسا  يدایز  ياهیریگتخـس  لیلد  هب  دننک  یم  رارف  اپورا  هب  قارع  زا  ًامئاد  هک  ینایرارف  .تسه  لکـش  نیا  هب 
نامه نیع  .دوب  صخـشم  ًالماک  شندوب  یتسیرورت  هک  ییاهتـسایس  دنتـشاد ، یتسرداـن  ياهتـسایس  ناریا  رد  اـهنآ  .دریگ  یم  ماـجنا 

یمالـسا زا  يرگید  هورگ  هک  يراک  نامه  .دوشب  طقاس  بالقنا  تسا  نکمم  هک  نیا  روصت  اب  یتشهب ، هللا  تیآ  ندرب  نیب  زا  هابتـشا 
زا يا  هظحالم  لباق  هدع  یلو  دـنتفر ، نیب  زا  مه  دوز  یلیخ  دـنداد و  ماجنا  دـندوبن  طوبرم  قلخ  نیدـهاجم  اب  اهنآ  هک  ناقرف  لثم  اه 

؛ دـنوش یم  ادـیپ  اـههورگ  نیا  زا  .ییاـبطابط  یـضاق  هللا ] تیآ   ] حـتفم و رتکد [  [ يرهطم هللا [ تیآ   [ لـثم .دنتـشک  اـهنآ  ار ، ناربـهر 
لمع هب  لیامت  زا  تسا  تراـبع  نیا  .تسا  هدـنام  قلخ » نیدـهاجم   » رد يراـمیب  نیا  یهتنم  .دـنراد  اـهیرامیب  نیا  زا  هک  ییاـههورگ 

! ناهج عاضوا  زا  یعقاو    ِ یسایس یهاگآ  نتشاد  نودب  یبالقنا ،

نتفر نوچ  .دنـشاب  هدرک  ذوفن  قلخ » نیدهاجم  نامزاس   » ای قلخ » ییادف  ياهکیرچ   » لثم تالیکـشت  هنوگ  نیا  رد  تسا  نکمم  س :
ریفس ناونع  هب  زمله  دراچیر  روضح  اب  اهنیا 
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.دوب نامزمه  ایس  نامزاس  سیئر  تمس  ظفح  اب  ناریا ، رد  اکیرما 

نکمم .مدرک  ار  تبحص  نیمه  مه  بزح  ِدوخ  هرابرد  .دننکب  ذوفن  دنشاب  هتسناوت  اهنامزاس  نیا    ِ يربهر رد  هک  میرادن  یلیلد  ام  ج :
تیعقاو زا  ناشتخانش  یهاگآ و  مدع  یلو  دنشاب  هداتسرف  ار  یسک  ای  دنـشاب  هدروآدرگ  اه  نییاپ  نییاپ ، نآ  رد  ار  يدارفا  اهنیا  تسا 

نآ رباربدص  دنچ  ًامتح  .دنا  هدرک  يراذگ  هیامرـس  ابوک  رد  ذوفن  يارب  ردـقچ  ایـس  اکیرما و  دـینیبب  .تسا  هدوب  دـیدش  ناریا  هعماج 
مجسنم تاداقتعا  ظاحل  زا  ناشدوخ  لخاد  رد  هک  دنتسه  ییاههورگ  اهنامزاس و  ینعی  دندوب ، هدرک  فرص  ناریا  هرابرد  هک  يزیچ 

 ِ يربهر رد  اکیرما  »ي  ایـس  » نآلا ًالثم  میوگب  هکنیا  يارب  مرادن  یلیلد  چیه  نم  .دـنوش  یم  ریذـپانذوفن  هک  مجـسنم  ردـقنآ  .دنتـسه 
.دنتسه اپورا  رد  نآلا  هک  ییاههورگ  نیمه  رد  ای  دشاب  هتشاد  ذوفن  قلخ  نیدهاجم 

.دوش صخشم  یمک  دیاب  دنتشاد ، سیلگنا  ماوع  سلجم  اب  بالقنا  زا  شیپ  اهنآ  هک  ییاهطابترا  س :

 .... رد دشاب  هتشاد  رومأم  نالا  ایس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  شا  یسایس  نایرج  نیع  طابترا ، نیا  ج :

.دشابن هفرطکی  هدوب و  هفرطود  طخ  نیا  دیاش  س :

نویلیم کی  هک  یندم  دمحا  ام  رادایرد  رگم  .دوش  یمن  قلخ  نیدهاجم  هب  طوبرم  طقف  ایس  اکیرما و  زا  کمک  نتفرگ  هب  لیامت  ج :
؟ دریگ یم  یک  زا  دریگ ، یم 

! تسا هتفرگ  هنسحلا  ضرق  هک  تسا  یعدم  شدوخ  هتبلا  ایس ! نامزاس  زا  دریگ ! یم  هنسحلا  ضرق  س :

.تسه حرطم  ایس    ِ يذوفن لماع  ناونع  هب  یکی  .مناد  یمن  ایس  لماع  ار  یندم  نم  هرخالاب  اما  دریگ ! یم  هنسحلا  ضرق  اکیرما  زا  ج :
هب هتـسباو  هورگ  ینعی  هچ ؟ ینعی  اهبلط  تنطلـس  دـننادب  دـیاب  دـننک ، يراکمه  اهبلط  تنطلـس  اب  دنتـسه  رـضاح  نـالا  هک  اـهنیا  همه 

روما ترازو  اب  نم  دراد  توافت  هچ  ایس  تسایس  زا  ادج  اکیرما  تسایـس  .دنقفاوم  اکیرما  تسایـس  اب  اکیرما و  اب  اهنیا  ینعی  اکیرما ؛
تسا تهج  نیا  زا  دننک -  یمن  یفرعم  ایس  مان  هب  هک  ار  هجراخ  روما  ترازو  ناگدنیامن  اهنآ  ًالـصا  مریگب ؟! سامت  اکیرما  هجراخ 

اهنیا .دنناخرچ  یم  ار  اهنیا  دنراد  ایس [  [ اهنآ هک  دید  اهنیا    ِ يربهر هاگتـسد  رد  ایـس  ذوفن  ناونع  هب  یتسیابن  ار  نیا  میوگ  یم  نم  هک 
اکیرما ینعی  تسام ! تسود  ام ، نمشد  نمـشد  دنیوگ  یم  كرتشم  نمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  نالا 

میژر نیا  نمشد  هک  ام  اب  تسا  یمالسا  يروهمج  نمشد  نیرتگرزب  زورما  هک 
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جاـح لـثم  یندـم ، راداـیرد  هورگ  نیمه  لـثم  دنتـسه  اـپورا  رد  نـالا  هک  یناـسک  همه  نـیب  رد  رکفت  نـیا  .تـسا  تـسود  میتـسه ،
یم يدارفا  هکلب  .مناد  یمن  ایـس  اکیرما و    ِ یتسیلایرپما تسایـس  هب  هتـسباو  دارفا  ار  اهنیا  نم  دراد و  دوجو  هیزن  نسح  يداوجدیس و 

، دـنکب تفلاخم  ماظن  نیا  هیلع  هک  ییورین  ره  اب  دنرـضاح  دـنا و  فلاخم  ًادـج  ینونک  ماظن  اـب  دنتـسه و  نهیم  هب  دـنمقالع  هک  مناد 
نیا تشاد و  فاصنا  نیفلاخم  همه  هرابرد  یتسیاب  .تیرومأم  کی  هن  یـسایس ، شیارگ  کی  زا  تسا  ترابع  نیا  .دـننکب  يراکمه 

.تسا تیمها  اب  یلیخ  نیا  درک ؛ ظفح  هشیمه  ار  فاصنا 

؛ دنک يرادرب  یپک  یجراخ  بازحا  زا  هک  دریگ  یم  میمصت  هاش  ج :

هاوخیروهمج بزح  تارکومد و  بزح  نیب  اکیرما  رد  نوچ  .اـکیرما  زا  هن  ناتـسلگنا  زا  هراـبود  مه  نآ  هداـس ، یلیخ    ِ يرادرب یپک 
یکی .دراد  دوجو  یتافالتخا  راک  هظفاحم  بزح  ماوع -  بزح  رگراک و  بزح  نیب  ناتـسلگنا  رد  یلو  .تسین  یفـالتخا  هنوگ  چـیه 

دریگ یم  میمـصت  هاش  بیترت  نیا  هب  .تسالاب  ياهرـشق  رادـفرط  مه  یکی  دـناد و  یم  هعماج    ِ ینییاـپ ياهرـشق  رادـفرط  ار  شدوخ 
سأر رد  ملع  هللادـسا  هک  اهنآ  زا  یکی  دـنک : یم  تسرد  بزح  اتود  تهج  نیا  هب  .دـنک  هداـیپ  ناریا  رد  ار  ناتـسلگنا    ِ یپک تسرد 

مانـشوخ و رــصانع  دـننک  یم  یعــس  .دـنک  یم  تـسرد  قـلخ  بزح  راـک و  بزح  ناتــسلگنا  لـثم  .مدرم  بزح  ماـن  هـب  تـسا  نآ 
، ریما یـسوم  رتکد  الکو  نایم  زا  نارهت  هاگـشناد  سیئر  داهرف  رتکد  روتانـس  لدع ، ییحی  روسفورپ  لثم  دننک ، ادیپ  ار  ییاهتیـصخش 

سدنهم .دوب  يا  هدوت  تقو  کی  هک  مییوگب  میناوت  یم  دشاب  هدرمن  مه  نآ  رگا  هک  رفظدابق  سدـنهم  انیب ، رتکد  راشفا ، نسح  رتکد 
زیورپ رتکد  یهلادـمحم ، سدـنهم  ینابیـش ، يدـهم  سدـنهم  .تسه  اهیرایتخب  زا  هتخاس  ار  ناخاضر  هاـگمارآ  هک  ناـمه  رفظداـبق ،

ناگبخن زا  يا  هدـع  اهنیا  همه  ینعی  يدـنجریب ، ریما  رتکد  یفراعم ، یلع  رتکد  رهاـظم ، نیـسح  رتکد  هدوتـس ، نسح  رتکد  يرلناـخ ،
، دوش یم  لیکـشت  لابقا  رتکد  توعد  هب  اهروتانـس  سلجم و  ناگدنیامن  زا  رفن  تسیود  تکرـش  اب  نویلم  بزح  یلو  .دندوب  هعماج 
، يزاـجح هلودـلا ، عیطم  يرون ، يدـیمع  مج ، دومحم  دـندوب ، نآ  وزج  مه  اهلاغـشآ  همه  هک  نویلم  بزح  سیئر  دوش  یم  وا  ینعی 

نیدـلا ناسح  نـالدرا ، هللا  نیما  یمـساک ، رتکد  یتیادـه ، رتکد  یناـیب ، رتکد  یتبرت ، داـمع  راـگزومآ ، هللا  بیبح  يرافـص ، پیترس 
مه یهاگ  هاگ  .دـنک  یم  تسرد  هاش  ِدوخ  هک  تسا  یبزح  ود  نیا  .ییوجرـس  لضاف  يراصنا ، اضر  رگتروص ، رتکد  يدابآ ، تلود 

کی رد  یتح  .دننک  يرادفرط  راک  هب  طوبرم  نیناوق  زا  دنهاوخ  یم  ناشیاه  هتـساوخ  رد  اهنیا  .دوش  یم  ادـیپ  ییاهیریگرد  اهنیا  نیب 
هک دوب  یسک  وا  ًارهاظ  .دور  یم  نیب  زا  ناردنزام  هداج  رد  مدرم  بزح  ناربهر  زا  یکی  دهد و  یم  خر  یکوکشم  گرم  مه  دروم 
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لایـسوس بزح  ینعی  دوـش ، یم  لیکـشت  دوـخ    ِ يدوـخ هب  مـه  يرگید  بزح  اـجنیا  رد  .دوـب  راـک  نوناـق  يدوـبهب  راتـساوخ  ًادـج 
مه یبزح  .دننک  یم  بذج  ار  رخاف  رادرس  دننک ، یم  ادیپ  ار  الکو  زا  يا  هدع  .دوش  یم  لیکشت  دادرم 1336  رد 28  هک  تارکومد 

تیعمج نیا  ناراذگ  هیاپ  شاترومیت  رهچونم  يدورفج و  مظاک  سدـنهم  .دـنک  یم  تسرد  يدازآ  تیعمج  مان  هب  راکهاش  دـمحم 
.دندوب يدازآ 

.دوب يدازآ » نانابهگن   » هورگ نآ  س :

ات ود  نآ  هتبلا  دـنوش ، یم  ادـیپ  هاش  نارود  رد  هک  دنتـسه  یبازحا  اهنیا  .دوش  یم  لیکـشت  رویرهـش 1336  موس  مه  نیا  هصالخ  ج :
تاحالـصا هلأسم  اجنیا  رد  .دـندرک  یم  يزاب  یکچوک  شقن  نآ  رد  طقف  اهنیا  هدوب و  نویلم  مدرم و  بزح  مه  ناش  یـساسا  بزح 

هک یتقو  یلو  .دهاوخ  یم  هاش  ِدوخ  زا  شدوخ  دـیآ و  یم  راک  يور  ینیما  شدـعب  دوش و  یم  عورـش  يدـنک  رظن  دروم  يزرواشک 
.دنروآ یم  ار  ینیما  دهد ، یمن  ماجنا  یساسا  راک  هاش  دننیب  یم 

روبجم هک  تسا  یتقو  نآ  درک و  تیلاـعف  هب  عورـش  لاـس 1339  رد  یلم  ههبج  لاس 1339 . رد  یلم  ههبج  تیلاعف  زاغآ  هب  میدیـسر 
کی یلم  ههبج  .درک  تیلاعف  هب  عورـش  لاس 1339  هامریت  رد  یلم  ههبج  دـعب  .دـننکب  لطاب ]  ] ار لابقا  یبالق  یلیخ  تاباختنا  دـندش 

، يداجـس رتکد  یقیدص ، رتکد  حلاص ، رایهللا  یمظاک ، رقابدیـساقآ  ار  نآ  هیلوا  یلـصا و  هورگ  هک  تشاد  يرفن  سسؤم 35  تأیه 
هب ضارتعا  رد  اهنیا  .دـنداد  یم  لیکـشت  یناقلاط  هللا  تیآ  هداز و  كریز  سدـنهم  یبیـسح ، مظاـک  ناـگرزاب ، سدـنهم  رذآ ، رتکد 

ههبج ناگتـسجرب  زا  رفن  .دـندرک 14  نصحت  ریزو ، تسخن  ناونع  هب  یماما  فیرـش  باختنا  دوب و  هدـش  ماجنا  هک  یبالق  تاـباختنا 
هب ناشاک  زا  حلاص  يدعب  تاباختنا  رد  دش و  مامت  تاباختنا  وغل  هب  هرخالاب  هک  دندرک  نصحت  اجنآ  رد  دنتفر و  انـس  سلجم  هب  یلم 

هلأسم تسا و ...  مود  یلم  ههبج  مه  شمـسا  هک  تسا  یلم  ههبج  تیلاعف  ددجم  زاغآ  نیا  .دش  لیکو  هک  دش  هدـیزگرب  یگدـنیامن 
.دوش یم  باختنا  ربماون  رد  شیپ  هام  دنچ  هتبلا  یلو  دروخ  یم  دـنگوس  هام 1339  يد  رد 30  هک  تسا  يدنِک  ندمآ  هلأسم  يدعب ،

ياهاتـسور اه و  هلوغیب  رد  هک  یناـسک  نآ  هب  دـیازفا  یم  هتفگ و  نخـس  دـنک ، یم  تشحو  یلیخ  هاـش  هک  يزیچ  زا  شدـنگوس  رد 
هک مراپـس  یم  دهعت  دنزیتس ، هزرابم و  رد  اه  هدوت    ِ یتخب نوگن  ياهدنب  ندرک  هراپ  رکف  رد  دننک و  یم  یگدنز  نیمز  هرک  زا  یمین 

یمایپ .دراد  مایپ  کی  نیا  .دندرگ  يرایدوخ  هب  رداق  ات  مدنب  راک  هب  دـشاب  مزال  هک  نامز  ره  ات  ار  دوخ  شـشوک  نیرتالاب  نیرتهب و 
هژیوب تسا ، هدرک  تشحو  ًاعقاو  .تسا  هدرک  تشحو  مایپ  نیا  زا  هاش  .تسا  هداد  ایند  هب  هک  تسا 
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...ياتدوک رد  هک  مه  ینیما  .دوش  یم  ادیپ  مه  ینیما  هلکورس  هکنیا 

؟ دادرم  28 س :

شرانکرب دوب ، ریفـس  اکیرما  اجنآ  یـسرت  چـیه  نودـب  ینیما  دوب  هدـید  هک  هاش  .دوب  هدـمآ  مه  وا  مسا  ینرق  ياتدوک  رد  هن ؛ هن ، ج :
نآ زا  هاش  هک  يزیچ  نیمود  .دـش  مه  ادـیدناک  تفرگ  یم  ماجنا  تسیاب  یم  هک  يدـعب  تاباختنا  يارب  دـمآ و  ناریا  هب  مه  وا  .درک 

نیتال و ياکیرما  مامت  رد  هک  يا  هلأسم  .دوب  نییاپ  زا  بالقنا  زا  يریگولج  يارب  الاب  زا  بالقنا  رب  ینبم  يدنک  تسایـس  دیـسرت  یم 
تحت هک  درک  یضار  یمک  ار  مدرم  داد و  ار  مدرم  ياهتساوخ  زا  یمک  دیاب  هک  نیا  رب  ینبم  هدرک  یم  لابند  ناریا  ریظن  ییاهروشک 

.دنریگن رارق  مسینومک  ذوفن  ریثأت 

يارب دوب  اهییاکیرما  ِدوخ  دنفرت  کی  نیا  ای  دوب  اکیرما  مسیلایرپما  تیهام  زا  ادج  ینعی  دوب ، هاوخیدازآ  ناسنا  ًاتیهام  يدنک  ایآ  س :
؟ تشاد رارق  ناش  هطلس  تحت  هک  ییاهروشک  ظفح 

هدوب بلط  هاج  ناوج و  ظاحل  نیا  زا  بوخ  .هتـشاد  تلوزور  زا  ییاهیگژیو  يدنک  .هدوب  دنفرت  هک  میوگب  مناوت  یمن  نم  دینیبب ؛ ج :
رد وکیمورگ  هک  تسه  بلاـج  یلیخ  یلو  هدوـب  تسینوـمک  دـض  دوـب ، تسینوـمک  یتـنآ  هتبلا  .دـنکب  يراـک  هتـساوخ  یم  ًادـج  و 
اب مهاوخ  یم  رتشیب  یلیخ  نم  تفگ  یـصوصخ  یلیخ  روطب  نم  اب  شیاهرادید  زا  یکی  رد  يدنک  هک  دـسیون  یم  شدوخ  تارطاخ 
زا هتفگ  نیا  .دهد  یمن  هزاجا  يراد  هیامرس  اکیرما و  هعماج  ِدوخ  ام و  ِدوخ  روشک  عاضوا  یلو  موشب  کیدزن  میایب و  رانک  يوروش 

ینعی .هدوب  تلوزور  پیت  زا  يدـنک  ِدوـخ  رد  يزیچ  کـی  تسا ، یمهم    ِ یخیراـت دنـس  کـی  ینعی  تسا ، بلاـج  یلیخ  وـکیمورگ 
نیـصصختم زا  هورگ  کی  مهدب و  ماجنا  ار  شیامزآ  نیا  ناریا  رد  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  دیوگ  یم  .دوب  یـسارکومد  کی  رادـفرط 

رکف نیا  .مینک  لیدـبت  افکدوخ  روشک  کی  هب  ار  ناریا  روشک  میناوتب  مینکب و  یلاـم  کـمک  دنـشابن و  دزد  هک  متـسرفب  اـجنآ  هب  ار 
يدـنک رد  تلوزور    ِ يرواب شیوخ  نیمه  زا  یمک  .دـندوب  دزد  ناش  همه  هداتـسرف ، هک  یناگدـنیامن  مامت  هتبلا  یلو  هدوب  تلوزور 

دنکب تاحالصا  دیایب و  ینیما  دیاب  هرخالاب  هک  دروآ  یم  راشف  هاش  يور  يدج  یلیخ  اجنیا  رد  وا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  هدوب ، مه 
.تسا يدج  مه  تاحالصا  ِدوخ  و 

یتح نتفر  نیب  زا  یضرا  تاحالصا  هجیتن  ای  دوب و  ناریا  عفن  هب  تفگ  یم  يدنک  هک  یقایس  کبس و  نآ  هب  تاحالصا  نیا  ایآ  س :
رتهب هعماج  عضو  يزرواشک و  ًاعقاو  دیاب  تفگ  یم  يدنک  هک  دوب  يروط  نامه  رگا  ینعی  دوب ؟ ام  هیلوا  یتنـس و    ِ يزرواشک نامه 

.دش یم 
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یمن نآ  نودب  .دیایب  دیدج    ِ يژولونکت دـیایب و  يراد  هیامرـس  دوشب ، يدـج    ِ یـضرا تاحالـصا  کی  دوب : نیا  شرکف  يدـنک  ج :
یلک روطب  دندمآ و  هک  دندوب  اهیکاواس  مامت  نآ    ِ يدعب ناگدننکارجا  مود ، .دوب  يدـنب  مین  لکـش  هب  تفرگ  ماجنا  هک  هچنآ  .دوش 
ینعی .راد  هیامرـس  دندش  اهنیا  دندش و ...  رادلوپ  دندش ، هناخراک  بحاص  دندش ، راد  هیامرـس  کلام ، هدع  کی  طقف  .دندرک  دوبان 

دب هداعلا  قوف  شماجنا  بیترت  نیا  هب  .دـنکب  ادـیپ  ار  شدوخ  لماکت  تسناوتن  يزرواـشک ، یلو  دـش  يراد  هیامرـس  تمـس  هب  رییغت 
.دوب يدنک  فالخ  رب  نوسناج  تسایس  اریز  دیشک ، یتحار  سفن  هاش [  [ دش هتشک  يدنک  یتقو  نم  رظن  هب  .دش 

؟ تفر یم  اجک  هب  ناریا  دش  یم  ارجا  شحرط  دنام و  یم  هدنز  يدنک  ِدوخ  رگا  س :

نیمه ًاقیقد  نیتال  ياکیرما  رد  دش  لصاح  نیتال  ياکیرما  ياهروشک  زا  یضعب  رد  هک  دوب  نامه  هجیتن  دش ، یم  ارجا  حرط  رگا  ج :
.دندرک ارجا  ار  اهحرط 

.دش رتشیب  هقطنم  رد  اکیرما  هطلس  هک  ارچ  دش ؟ ناشعفن  هب  ایآ  س :

، تخاس نهآ  هار  تشاد ، مه  یعامتجا  تفرـشیپ  یلو  دوب  قلطم    ِ یگتـسباو شدوخ  نارود  رد  رامعتـسا  .دـندرک  تفرـشیپ  اهنآ  ج :
کیمادک مینیبب  دیاب  اجنیا  ام  الاح  .تفر  یمن  نیب  زا  نآ  .دوب  رتشیب  اکیرما  هب  یگتـسباو  یلو  دروآ ، يداصتقا  یعامتجا و  تفرـشیپ 

دروم رد  .تسین  امـش  نم و  هتـساوخ  هب  دـنک ، یم  نیعم  خـیرات  ار  شیاجنیا  .مینامب  تفاثک  نآ  رد  .درک  باختنا  دـیاب  ار  ود  نیا  زا 
زین نانز و  هب  باختنا  قح  ياطعا  دروم  رد  حیرص  یلیخ  روطب  نیفلاخم  .درک  تفلاخم  یبیجع  روطب  تیناحور  یـضرا ، تاحالـصا 

.دندرک تفلاخم  ناش  همه  ناریا -  ات  هتفرگ  فجن  زا  یبیجع -  روطب  تیناحور 

، بالقنا زا  دـعب  ام  ناگرزب  همه  دـندوب ؛ فلاخم  اهنیا  دوب ، دـساف  هاش  تموکح  تیهام  نوچ  هک  تسنیا  هیـضق  نآ  لیلحت  هتبلا  س :
.دندنادرگرب ار  ناش  ياوتف 

ادیپ یناسآ  نآ  هب  مه  بالقنا  هنیمز  دش ، یمن  یـضرا  تاحالـصا  عقوم  نآ  رد  رگا  نوچ  مینکب ، هسیاقم  یتسیابن  ار  اتود  نیا  ام  ج :
.دندرک یتسرد  راک  اهنیا  هک  مینکب  مکح  میناوت  یمن  نالا  ام  بیترت  نیا  هب  .دش  یمن 

.دوب توافتم  تموکح  نیا  اب  تموکح  نآ  تیهام  س :

فلاخم هلأسم  لصا  اب  هکلب  دنتـشادن ، تفلاخم  تیهام  اب  طقف  یلو  دـندوب  فلاـخم  تموکح  تیهاـم  ناـمه  اـب  اـهنآ  مناد ؛ یم  ج :
دقتعم .تسه  همه  دنتـشون  هک  یئاه  همان  .تسه  ناشیاهاوتف  نآلا  .دـندرک  تفلاخم  نید  قباـطم  تیکلاـم    ِ نتفرگ لـصا  اـب  .دـندوب 

نوناق قباطم  هک  دندوب 
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يدنک ًالثم  هک  تسا  تسرد  .تسا  هتشاد  دوجو  يدنک  نورد  تیصاخ  نیا  .دنریگب  يواسم  مه  اب  ار  درم  نز و  دنرادن  قح  مالسا ،
هک نوسناج  درک و  رتدایز  ربارب  راهچ  یتح  ربارب و  هس  ماـنتیو  رد  ار  ییاـکیرما  ناراشتـسم  مه  لاـح  نیع  رد  درک ، ار  يراـک  نینچ 

شقن اکیرما  ِدوخ  لخاد  رد  يرتسگداد  ظاـحل  زا  مه  يدـنک  تربار  شردارب  بوخ  .دروآ  دوجو  هب  ار  عیاـجف  نآ  دـمآ  وا  زا  دـعب 
گنیکرتول نیترام  .دش  هتـشک  يدنک  تربار  دش ، هتـشک  يدنک  دندش ، هتـشک  خیرات  نآ  رد  رـسفا  هس  .درک  یم  يزاب  یمهم  یلیخ 

یم عافد  نارگراک  زا  هک  اکیرما  نداعم  هیداـحتا  سیئر  مه  تقو  ناـمه  رد  هک  تسا  بلاـج  یلیخ  دـش و  هتـشک  مه  ناهایـس  ربهر 
.تسا درگبقع  نارود  نیا  .تخوس  شا  هناخ  رد  شا  هچب  اتود  نز و  اب  درک 

.تسا ایس  نامزاس  ای  اکیرما  يراد  هیامرس  نامزاس  نامه  درگبقع  بوخ  س :

، دروف رلفکار ، تساکیرما ؛ گرزب  يراد  هیامرس  زا  ترابع  لصا  .تسا  تلآ  کی  هک  ایس  نامزاس  .تسا  هلیسو  ایس  نامزاس  هن ! ج :
.دنتسرف یم  ار  اهرکون  نیا  هکلب  دنیآ  یمن  نادیم  نایم  دنتسه و  هدرپ  تشپ  ناشدوخ  دنتسه ، تسایس  هدننک  نییعت  هک  دنتـسه  اهنیا 

ياقآ یتقو  .دـهد  یم  ماجنا  ار  تاباصتنا  هک  تسا  یماما  فیرـش  تلود  مه  شا  هجیتن  نصحت ، .تسا  یلم  ههبج  تیلاعف  زاـغآ  نیا 
یم ندرک  غاد  رتش  يوب  قباوس ، نآ  اب  وا  ندمآ  دـنک  یم  ساسحا  ینعی  .دـنک  یم  سح  ار  يدـب  يوب  هاش  دـیآ ، یم  ناریا  هب  ینیما 
یلو دنکب  تاقالم  ياضاقت  یلم  ههبج  زا  دهاوخ  یم  دریگب  رارق  ینیما  لباقم  رد  دیایب  هک  دنک  یم  رارقرب  طباور  یلم  ههبج  اب  .دـیآ 

ار یلم  ههبج  ارچ  نم ؟ ارچ  متفگ  ملع  ياـقآ  هب  دـیوگ  یم  شدوخ  یکلم  .دـنک  یم  توعد  یکلم  زا  ملع  .دـننکن  لوـبق  دـسرت  یم 
ملع .دریگب  میمصت  یتسیاب  یلم » ههبج   » .منکب نییعت  مناوتب  هک  متسین  ییاج  نم  .متـسه  نآ  ياضعا  زا  یکی  نم  دینک ؟ یمن  توعد 
حلاص ای  یباجنس  مناوت  یم  مراد و  تردق  نم  هک  دیوگ  یم  هاش  .دینکب  تبحـص  دییایب  امـش  تسا ، همدقم  يارب  نیا  هک  دیوگ  یم 

یم هاش  بوخ  هک  دنک  یم  رواب  ار  نیا  یکلم  .منک  یم  ریزو  تسخن  ار  اهنیا  دـنهاوخ ، یم  ار  اهنیا  مدرم  رگا  .منکب  ریزو  تسخن  ار 
یسارکومد میتسه و  یسارکمد  رادفرط  ام  هک  اکیرما  لباقم  رد  دراذگب  ار  نآ  .دشکب  يراکمه  هب  ار  یلم  ههبج  یلکش  هب  هتـساوخ 

یم لیمحت  هاش  هب  هداس  فاـص و  یلیخ  ار  ینیما  اـهییاکیرما  دـنک و  یمن  لوبق  دریذـپ و  یمن  یلم  ههبج  اـما  .دوش  یمن  رتهب  نیا  زا 
اب ینیما  نوچ  دـنکب ، نییعت  ار  دوخ  تسایـس  یتسیاـب  یم  یلم  ههبج  ینیما ،   ِ يریزو تسخن  زا  دـعب  .دوش  یم  ریزو  تسخن  دـننک و 

؛ دراد هگن  دناوتب  ار  شنارق  تفه  هکنیا  يارب  دهدب  ار  نآ  نارق  هس  نارق  هد  زا  .دنک  یم  زاغآ  ار  يدج  یضرا  تاحالصا  یناجنسرا 
هب هاش  .دیوگ  یم  نیکلام  هب  ار  نیا 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


638 ص :

ود دریذپ و  یم  ار  ینیما  رتکد  داهنشیپ  دنک و  یم  لحنم  شناتسود  راظتنا  فالخ  رب  ار  یلم  ياروش  انـس و  نیـسلجم  ینیما  داهنـشیپ 
راـبرد و یتلود و  هاگتـسد  رد  داـسف  زا  هدوب  تراـبع  هاـش  درکلمع  زا  اـکیرما  روهمج  سیئر    ِ يدونـشخان .دوش  یم  لـحنم  سلجم 

.دریگ یمن  ماجنا  هجو  چیه  هب  یلو  دهدب ، ماجنا  هک  دوب  هداد  هدعو  دوب و  هتفگ  هاش  هک  یضرا  تاحالصا 

رفن دنچ  .دنک  یم  تاعالطا  ریزو  ار  یباجنـسرا  دعب  .دهدب  روتـسد  هاش  دیاب  دنک ، یم  لحنم  ار  نیـسلجم  لوا  ینیما : رتکد  تامادقا 
يارب ار  اهمدآ  پیت  نیا  .دنک  یم  بوصنم  يرتسگداد  ترازو  هب  هک  ار  یتوملا  نیدلارون  لثم  دروآ ، یم  زین  ار  مانـشوخ  يارزو  زا 
سیئر هک  ایک  یلع  جاح  دبهپـس  .دنک  یم  تشادزاب  ار  شترا  ناریما  زا  يدادـعت  دـنک و  یم  هنیباک  دراو  یقرتم  ياهورین  رظن  بلج 

ِدوخ هدازرهاوخ  هک  ار  فورعم  یچاتدوک  يرتفد ، دمحم  رگـشلرس  ماغرـض ، ربکا  یلع  رکـشلرس  مدقم ، يولع  دبهپـس  دوب ، اهدزد 
وا .دنریگ  یم  ار  ناشقوقح  هجو و  دنیآ و  یم  نوریب  نادنز  زا  دنوش و  یم  هئربت  ًادعب  اهنیا  همه  هتبلا  .دنک  یم  ریگتسد  دوب ، قدصم 

دیاب دیوگ  یم  وا  .دوب  یباسح  مدآ  .دوب  یتوملا  نیدـلارون  ًاقافتا  مه  يرتسگداد  ریزو  دـهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  يرـس  کی 
شا همانرب  نیرتمهم  .دنک  یم  ینارنخس  تلود  همانرب  هرابرد  دعب  .درک  دوبان  ار  هدومزآ  دبهپس  یماظن  ناتسداد  نامه  ناریا  نمـشیآ 

رد .دوش  یم  عورـش  نییاپ  ات  الاب  زا  اهماقم  مامت  رد  ناراکهزب  همکاحم  يوق ، رایـسب  روطب  هیئاضق  هوق  رد  .تسا  یـضرا  تاحالـصا 
لیکشت ار  هیلالج  نادیم  فورعم  گنیتیم  نآ  دریگب و  ار  ینیما  ياج  دیاب  شاوی  شاوی  الاح  هک  دنک  یم  لایخ  یلم  ههبج  عقوم  نیا 

ینیما هک  تدم  نیرتهاتوک  رد  تاباختنا  دـیدجت  زا  دوب  ترابع  مه  ناشیاهاضاقت  اجنآ  رد  .دوب  یمیظع  گنیتیم  ًاعقاو  هک  دـهد  یم 
هدیاف تاباختنا  تسا ، دوجوم  هک  ینیناوق  نیا  اب  دیوگ  یم  نوچ  دنک ، رازگرب  ار  تاباختنا  هک  دوش  یمن  رـضاح  مه  شرخآ  ات  هتبلا 

یم ماجنا  نارـسفا  ییاقب و  رفظم  يادصورـس  رپ  همکاحم  دادرخ  رد 15  هریغ ...  دوش و  ضوع  یتسیاب  تاـباختنا  نوناـق  .درادـن  يا 
.دوش

؟ دوب یعقاو  ای  دوب  یعونصم  همکاحم  نیا  س :

یتوملا و شمارآ ، دـمحا  دادرخ  یـس  دوش و  یم  تشادزاـب  هدومزآ  دبهپـس  دادرخ  کـیو  تسیب  رد  .دوـب  یعقاو  همکاـحم  هن ؛ ج :
لزنم رد  ههبج  هییارجا  تأیه  هسلج  .دوش  یم  موکحم  سبح  لاسود  هب  ییاقب  تسا و  یمومع  تینما  هیلع  مادـقا  مه  ماـهتا  .هدومزآ 

هب عجار  .دوش  یم  لیکشت  تشهبیدرا  موس  تسیب و  مه  يزکرم  ياروش  تشهبیدرا 1341 و  مود  تسیب و  خیرات  رد  یباجنس  رتکد 
نارهت رد  هک  دهد  یم  ربخ  نارهت  زا  وکسم  ویدار  هیلالج ؛ گرزب  گنیتیم 
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تاباختنا تابجوم  گنردـیب  تلود  هک  دـندرک  تساوخرد  ناگدـننک  تکرـش  .دـش  رازگرب  رفن  رازه  تصـش  تکرـش  اـب  یگنیتیم 
[ یلم ههبج  عضاوم  زا   ] زیگناروش ياه  ندز  فک  اب  قدـصم  رتکد  ماـن  اـب  گـنیتیم  رد  ناگدـننک  تکرـش  .درواـیب  مهارف  ار  سلجم 

يریگرد کی  اجنیا  .تسا  یلم  ههبج  تامادـقا  دـییأت  ینعی  نایرج ، نیا  زا  تسا  وکـسم  ویدار  ياهراعـش  مه  نیا  .دـندرک  لابقتـسا 
یم روصت  هک  تسا  نیا  رد  یلم  ههبج  گرزب  هابتـشا  .دریگ  یم  لکـش  ینیما  تلود  یلم و  ههبج  نیب  يدـیدش  یتاعوبطم  یتاغیلبت ،

هک تسین  نادیم  رد  يرگید  سک  مینک و  رانکرب  ار  ینیما  یتسیاب  الاح  تسا و  هدیـسر  ارف  ام  ندیـسر  تردق  هب  دـعوم  رگید  دـنک 
.دوب یگرزب  هابتشا  نیا  نم  رظن  هب  دیایب ؛

.دننک یم  دقن  ار  هیرظن  نیمه  ناشدوخ  الاح  س :

هاجنپودـص گنیتیم  یلم و  ههبج  یلخاد  يورین  هجیتن  رد  هاش  فعـض  دـندرک  یمن  روصت  هک  هدوب  نیمه  ناشهابتـشا  نیرتگرزب  ج :
.داد ماجنا  ار  هشقن  نیا  اجنیا  رد  شتردق  مامت  اب  هک  تسا  اکیرما  تسایس  نیا  هدوبن ، يرفن  رازه  تصش  ای  يرفن  رازه 

؟ دنام تکاس  ارچ  دوش ، یم  هچ  قدصم  شقن  س :

رد اکیرما  تسا  لاحم  هک  دندرک  یم  روصت  نوچ  دنداد ، یم  وا  هب  شخبدیما  ییاهربخ  .دوب  هدرک  توکس  اهتدم  قدصم  رتکد  ج :
هک تسا  هابتـشا  هزادنا  نامه  هب  نیا  .دهدب  تردق  یلم  ههبج  هب  دیایب  هتـشاد ، هگن  نادنز  لاح  هب  شا  هناخ  رد  ار  قدـصم  هک  یلاح 

.دریگب ماجنا  تسا  نکمم  ًالوصا  يزیچ  نینچ  درک  رکف  درک و  یکلم 

نیا ایآ  درک ؟ یمن  ارجا  ار  هدننکرادیب  شقن  لقادح  اجنیا  یلم » ههبج   » ربهر و  یلم » ههبج   » سـسؤم ناونع  هب  قدصم  ِدوخ  ارچ  س :
؟ دوبن نآ  ياضعا  ياهتکرح  ههبج و  زا  يو  يدیماان  رگناشن 

تایئزج زا  زین  دوبن و  نادـیم  لخاد  نوچ  دـنکب ، هلخادـم  دـندوب ، جراخ  رد  هک  اهنیا  راک  رد  تشادـن  دـصق  قدـصم  نم  رظن  هب  ج :
رتکد اـهنت  دوب و  لـماک  رظن  تحت  اـجنآ  رد  دـنک و  رارقرب  طاـبترا  نوریب  اـب  وا  دنتـشاذگ  یمن  روج  چـیه  .دوبن  علطم  زور  تساـیس 

دش یم  هدرب  نوریب  قاچاق  تروص  هب  تشون ، یم  هک  مه  ییاهزیچ  یتح  .دورب  شندید  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  شرسپ  نیـسحمالغ 
دیایب هک  داد  یمن  هزاجا  مه  شدوخ  هب  وا  .دوب  لماک  هرصاحم  رد  تشادن و  تیلاعف  ًاعقاو  وا  بیترت  نیا  هب  .دیسر  یم  شتـسد  هب  ای 

.دنتفریذپ یم  اهنآ  درک و  یم  هیصوت  دیاش  .دنکب  هیصوت  دنکب و  تلاخد  دنکب ، یهن  رما و  اجنیا و 
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ههبج  » لالحنا سپ  دوب ، دودـحم  رگا  تشادـن و  ناوت  رگا  تشادـن ، تردـق  رگا  درک ! تلاخد  موس  یلم » ههبج   » لالحنا رد  وا  س :
.دوب شیارب  راک  ناکما  يدح  ات  سپ  دوب ؟ هچ  موس  یلم »

یم ماجنا  هب  دوش و  یم  عورش  تاحالصا  نیا  .دنـشاب  ههبج  نورد  یتسیاب  همه  دیریذپ ، یمن  ار  بازحا  همه  امـش  ارچ  تفگ  وا  ج :
کی یلم  ههبج  هیلع  یناجنـسرا  لوا  .دیآ  یم  شیپ  یتاعوبطم  یتاغیلبت ، هزرابم  دیدش ، فالتخا  کی  ینیما  یلم و  ههبج  نیب  .دـسر 

دهد و یم  ینیما  تلود  هب  يدنت  رایسب  خساپ  مه  یباجنس  رتکد  .دنتفرگ  ار  ام  راک  يولج  اهنیا  هک  .دنک  یم  یتخس  هداعلا  قوف  قطن 
رارق دییأت  دروم  سلجم  فرط  زا  هکنیا  يارب  درادن ، هدیاف  تلود  نیا  دیوگ  یم  وا  دـنک  یم  مالعا  ینوناقریغ  ًالـصا  ار  ینیما  تلود 

رانکرب ینیما  تلود  دـیاب  راک  نیا  يارب  مینکب و  یلمع  ار  دازآ  تاباختنا  ًامتح  یتسیاـب  اـم  دـیوگ  یم  مه  یلم  ههبج  ِدوخ  هتفرگن و 
ینیمزریز بزح  فرط  زا  اهنآ  هک  مناد  یم  یتسردـب   » هک دـیوگ  یم  سرپدـتیانوی  راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ  کـی  رد  ینیما [  [ .دوش

ار عـضو  نیا  هکنآ  اـی  دـننک  فارتـعا  یلم  ههبج  ناربـهر  هـکنیا  زا  مـعا  یلم ) هـهبج  ینعی   ) دـندرگ یم  یناـبیتشپ  ًاـیوق  تسینوـمک 
هدوت کش  نودـب  هکنیا  ای  هدرک و  گنیتیم  نیا  زا  وکـسم  ویدار  هک  یفیرعت  نآ  اب  ینیما  هک  تسا  يراـتفگ  نیا  .دـنهدن » صیخـشت 
رـضاح اهنیا  دـنریگب و  عضوم  اهیا  هدوت  هیلع  اـهنیا  طـقف  هتـساوخ  یم  هاـش  تسا  هتفگ  یکلم  هک  يروط  نآ  .دنتـسه  اـجنیا  رد  اـهیا 

ار اهنیا  هک  دنتساوخ  یمن  اهنآ  دننک ، یم  تکرش  تارهاظت  نیا  رد  يا  هدوت  ناناوج  زا  يدایز  هدع  دنتسناد  یم  هکنیا  يارب  دندشن ،
.دنهدب تسد  زا 

تاغیلبت الاح  دـندوب و  هدـید  ار  نیلاتـسا  نارود  مدرم  دوب و  كانتـشحو  هیاس  کی  مسینومک  هیاس  ام  تکلمم  رد  ًاـمومع  نوچ  س :
ار هعماج  گنا ، کی  اب  دـش ، یم  یتکرح  عقوم  ره  دوب و  ییاهینارگن  اـهتنم  دوب ، اهیـسیلگنا  تاـغیلبت  اـهییاکیرما و  تاـغیلبت  راـبرد ،

.دنتخادنا یم  تشحو  هب  تروص  نیدب 

ینعی دراد ، ینعم  اـهنآ  يارب  دـنک ، یم  فـیرعت  گـنیتیم  زا  وکـسم  وـیدار  یتـقو  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو  یلو  تـسا ، هدوـب  نـیا  ج :
یم ینیما  هک  مه  يزیچ  نیا  دراد و  تقیقح  نیا  .دـننک  یم  کـمک  ناـیرج  نیا  هب  دنتـسه و  قفاوم  اـهیا  هدوـت  اـهپچ و  اـهیوروش و 
مه اب  نآلا  اهیوروش  اهتـسینومک و  اـهیا ، هدوت  نیا  هکنیا  زا  مدرم  هیقب  ندـناسرت  يارب  تسا  تیعقاو  تسا ، ندـناسرت  يارب  هن  دـیوگ 
یم كرادت  یمسارم  اجنیا  رد  ریت  ما  یس  تشادگرزب  يارب  اهنیا  .دریگ  یمرد  یتخـس  هب  یلیخ  اوعد  نیا  هصالخ  .دنتـسه  تسدمه 

تارهاظت هنوگره  تلود  .دنک  یم  نغدق  ینیما  تلود  یلو  دننیب 
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ار اههار  همه  حلسم  نازابرس  سیلپ و  .تسا  یکانتـشحو  عضو  هاگـشناد  نایرج  دیآ ، یم  شیپ  ینایرج  اجنیا  .تسا  هدرک  نغدق  ار 
، یبیـسح سدنهم  یلیلخ ، سدنهم  رهورف ، شویراد  ییالع ، ریما  رتکد  یقیدـص ، رتکد  .دـنکن  تارهاظت  یلم  ههبج  هک  دـندوب  هتـسب 

ربق ِرـس  رب  یتح  دنتـشاذگن  دندرک و  تشادزاب  ار  ردص  یجنخ و  رتکد  یباجنـس ، رتکد  سانـش ، قح  سدنهم  هداز ، كریز  سدنهم 
، ردص زرواشک ، يدابآ ، میرک  هلمج  زا  دندوب  هدش  تشادزاب  لبق  ياهزور  رد  مه  يرامـش  .دـنورب  هیوباب  نبا  رد  ریت  یـس  يادـهش 
، هیزن یباحس ، رتکد  ییاطع ، سدنهم  ناگرزاب ، سدنهم  یناقلاط ، هللا  تیآ  مه  دعب  .یمطاف  دیعس  یقداص و  مانهب ، ناینام ، هیمـساق ،

تلود هیلع  یلم  ههبج  نحللادـیدش  هیمالعا  لاس 1340  دادرخ  مود  رد  .دـننک  یم  تشادزاب  مه  اب  ار  رگید  یعمج  اـیندار و  ساـبع 
ناـیناهج همه  رب  نآ    ِ يراـبتعا یب  هک  دوخ    ِ یمیدـق هدیـسوپ و  هبرح  هب  رگید  راـب  همکاـح  هاگتـسد  بوخ  .دوـش  یم  رداـص  ینیما 

ریت ما  یـس  زور  رد  تسینومک  کیرچ  ياوق  هک  دنک  یم  مالعا  ارتفا  تمهت و  تروص  هب  اوق  مامت  اب  هدـش و  لسوتم  تسا ، راکـشآ 
هک دنتسه  ییاهتسینومک  تسد  تلآ  دنا  هدرک  گنیتیم  مالعا  هک  نانآ  دیوگ : یم  ینیما  یتح  .دنتـشاد  ار  ناریا  كاخ  لاغـشا  دصق 

دوش و یم  عورـش  ینیما  هیلع  لصفم  رایـسب  يرگاشفا  کی  اجنیا  اـپورا و  رد  .دـنراد  لـالخا  دـصق  یجراـخ  ياهتـسایس  روتـسد  اـب 
شدوخ ياـهراک  يارجا  يارب  نیناوق و  ندرک  عـضو  يارب  مه  ینیما  .دـسیون  یم  وا  هیلع  یلـصفم  بلاـطم  زورما » رتخاـب   » هماـنزور

هک دتفا  یم  یقافتا  اجنیا  .دروایب  دوجوب  یتارییغت  دوجوم  نیناوق  رد  ات  دهد  یم  ار  تارایتخا  مه  هاش  دـنک و  یم  تارایتخا  ياضاقت 
كراخ هب  ناینام  هارمه  دندوب ، هتفرگ  ار  يریـشمش  هک  نیا  زا  دعب  .دنک  یم  توف  نابآ 1340  رد 20  يریشمش  ياقآ  تسه : روجان 

رد مـه  رذآ  تارهاظت 16  .دـنک  یم  توف  درمریپ  دـعب  .دوب  هدـمآ  اجنیا  هدـش و  دازآ  ییاه  هیـصوت  اـب  دـعب  هک  دـندوب  هدرک  دـیعبت 
.دوش یم  لیدبت  یکانتشحو  هعقاو  هب  هاگشناد 

يورین هک  دوش  یم  هدید  اجنآ  هعفدکی  دشاب  يزیچ  چیه  هکنیا  نودب  .دننک  یم  عورش  هاگشناد  لخاد  رد  ار  یتارهاظت  نایوجـشناد 
اهنآ .نایوجشناد  متش  برض و  هب  دننک  یم  عورش  دننک و  یم  هاگشناد  هب  یکانتـشحو  هلمح  هریغ و ...  اهزابرتچ و  سیلپ ، یماظن و 

، یقیدـص هراـبود  زاـب  هجیتـن  رد  هک  دـننک  یم  بارخ  ار  اـهزیچ  ماـمت  دـنهد ، یم  ناـشن  دوخ  زا  يا  هنایـشحو  یلیخ  لـمعلا  سکع 
الاح .دنوش  یم  تشادزاب  اهنیا  همه  يزاجح ؛ دوعسم  رایتخب و  روپاش  رهورف ، ییالع ، ریما  یجنخ ، یبیـسح ، هداز ، كریز  یباجنس ،

: میناوخب يریزو  تسخن  هب  ار  داهرف  رتکد  ياقآ  همان  نیا  طقف  هک  تسا  یفاک  تسا ؟ هتشذگ  هچ  هاگشناد  رد 
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.دندرک لاغشا  ار  نارهت  هاگـشناد  نازابرتچ  نازابرـس و  تعاس 11 ، رد  ام  حبـص  زورما  تارکاذـم  وریپ  ریزو ! تسخن  ياـقآ  باـنج 
، توافت قرف و  نودب  نازابرـس  هاگـشناد ، لخاد  هب  هلمح  زا  سپ  .دوش  ضقن  یهاگـشناد  نیئآ  تاماظن  هک  دوبن  نیب  رد  یلیلد  چـیه 
هدیدن و هاگ  چیه  نم  .دندرک  بورـضم  تشک  دصق  هب  ار  يرایـسب  نایوجـشناد  .دندرک  هلمح  رتخد  رـسپ و  نایوجـشناد  هب  ناسکی 

ياهرالات رد  نازابرـس  زا  یـضعب  .دوش  ماجنا  یتلود  ياوق  هیحان  زا  يراکبارخ  تنوشخ و  مسیداس ، یمحر ، یب  دح  نیا  ات  مدینـشن 
یشحو نوشق  موق و  موجه  ریظن  ییاه  هنحص  هاگشناد  ياهانب  رد  یـشکرس  ماگنه  .دندرک  تراکب  هلازا  نارتخد  زا  هاگـشناد  سرد 
ریرحت ياهنیـشام  دوب و  هدش  هتـسکش  سرد  ياهتکمین  دوب ، هدش  هراپ  اهباتک  .متخاس  مسجم  منامـشچ  ربارب  رد  ار  نمـشد  كاخ  هب 

لمع .دوب  هتفر  تقرـس  هب  ای  دوب  هدـش  هدافتـسا  لباقریغ  اـی  بارخ  اـی  هاگـشناد  یهاگـشیامزآ  تازیهجت  .دوب  هدـش  درخ  هتـسکش و 
رد دـننک و  عنم  ار  ناـنآ  نارـسفا  هکنآ  نودـب  دوـب ، عـیجف  دـندوب  هدرک  هلمح  حلـسم  ریغ  نایوجـشناد  هب  هک  نازابرـس    ِ يراـکبارخ
زا يدایز  هدـع  .دوب  هدـنامن  ناـما  رد  نازابرـس    ِ يراـکبارخ زا  هاگـشناد  ناتـسرامیب  یتح  دـننک ، تلاـخد  لاـمعا  نیا  زا  يریگولج 

عوقو هب  یجراخ  نایوجـشناد  هاگباوخ  هاگـشناد و  پولک  رد  لامعا  نیمه  .حورجم  ای  دندوب  هدـش  بورـضم  نارامیب  ناتـسرپرس و 
رارق اوادم  تحت  هاگـشناد  ناتـسرامیب  رد  دنا ، هدش  بورـضم  یتخـس  هب  هک  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  هدـع  رـضاح  لاح  رد  .تسویپ 

تنوشخ ییانج و  لمع  نیا  هب  نم  نایوجشناد ، ياروش  هدکـشناد و  هدنیامن  ناونع  هب  نارهت و  هاگـشناد  سیئر  ناونع  هب  .دنا  هتفرگ 
هک مادام  همانافعتسا  نیا  منک و  یم  غالبا  امش  هب  ار  دوخ  يافعتسا  نم  دوخ  زین  اه و  هدکـشناد  ياسؤر  مامت  .منک  یم  ضارتعا  زیمآ 

.نارهت هاگشناد  سیئر  داهرف  رتکد  .دوب  دهاوخ  ربتعم  دنوشن  تازاجم  یناویح  ياهیرگیشحو  نیا  نیلوئسم 

؟ عاضوا ندرکراهم  يارب  اهییاکیرما  ای  داد  یم  ماجنا  هاش  روتسد  هب  كاواس  ار  راک  نیا  س :

یلیخ لمع  نیا  هب  تبـسن  هعماج  ِدوخ  رد  یمومع  تاضارتعا  .دوش  یم  لیکـشت  دبهپـس  کی  تساـیر  هب  یگدیـسر ، نویـسیمک  ج :
دمحا يدمحا ، قداص  دبهپـس  زا  لکـشتم  يرفن  هس  تأیه  .دوش  یم  دیدش  هداعلا  قوف  تاضارتعا  مه  جراخ  رد  دوش و  یم  دـیدش 

هام نمهب  رد  نایرج  نیا  منک  ضرع  دوش ، یم  نیعم  يرفن  هس  نویـسیمک  نیا  .دوش  یم  باـختنا  اـفو  دبهپـس  يریـصب و  دار  نواـعم 
داهرف رتکد  ياقآ  هک  یبلاـطم  نیمه  ًاـبیرقت  شرازگ  نیا  رد  .دوش  یم  میدـقت  تلود  هب  لاس 1340  رد  شرازگ  نیا  هتفرگ و  ماـجنا 

یلیخ شرازگ -  رخآ  رد  اهتنم  تسا ، هدمآ  هتشون 
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دوجو هاگشناد  هام  نمهب  لوا  هثداح  رد  ناشیا    ِ يدایا میقتـسم  تلاخد  هب  عجار  یتاعیاش  هک  رایتخب  دبهپـس  راسمیت  هک  تسا  بلاج 
زا يا  هدـع  فرط  زا  نمهب  مود  لوا و  ياـهزور  رد  روشک  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  رثؤم  ياـهماقم  زا  یکی  راـهظا  هب  اـنب  دراد ،
هب یبلاـطم  مر  ناریا و  ياـههاگدورف  رد  يو  .ددرگ  یم  ناریا  كرت  هـب  روـبجم  هلــصافالب  هدـش و  ناراـبلگ  شلزنم  يو  ناراداوـه 

همکاحم اب  هک  تسا  یبلاطم  هتـشاد ، تلاخد  هام  نمهب  لوا  هثداح  داجیا  رد  ًامیقتـسم  هزادـنا  هچ  ات  هک  هدرک  راهظا  دـیارج  نیربخم 
نـشور دیاب  دنریگ  رارق  بیقعت  تحت  تسا  نکمم  شرازگ  نیا  هب  هجوت  اب  هدنیآ  رد  ای  دنتـسه  بیقعت  تحت  ًالعف  هک  فلتخم  دارفا 

ساسحا شدوخ  رایتخب  هک  دوش  یم  صخشم  یعطق  روطب  ًابیرقت  هتبلا  اجنیا  رد  .داد  یعطق  رظن  ناوت  یمن  نآ  هب  تبـسن  ًالعف  دوش و 
هدوب هدش  لطعم  يدایز  تدم  .دـندوب  هتفریذـپن  ار  وا  اجنآ  دوب و  هداتـسرف  اکیرما  هب  ار  وا  ًالبق  هاش  نوچ  تسا ، ینتفر  هک  دـنک  یم 

هدوبن و یـضار  یفاک  هزادـنا  هب  رایتخب  زا  مه  هاش  اجنیا  رد  هصالخ  .دوب  هدـشن  تاقالم  هب  رـضاح  وا  دـنکب و  تاقالم  يدـنک  اب  هک 
اجنآ هدوب و  هاش  خاک  کیدزن  هک  هداد  یم  ییاه  ینامهم  شا  هناـخ  رد  نوچ  دریگب ، ار  وا  ياـج  دـهاوخ  یم  وا  دـنک  یم  ساـسحا 
نیا اهنامهم  .دـندرک  یم  یـشاحف  دـنتفگ و  یم  شا  هداوناخ  و  هاش ، هیلع  ییاهراعـش  دـنتخادنا و  یم  هار  ییادصورـس  ناـنچ  اـهبش 

دـسیون یم  نارهت  هب  بیرق  زمره  سیئوس  رد  ناریا  ریفـس  مه  يا  همان  هتبلا  .دنک  یم  صخرم  ار  وا  مه  هاش  دـنداد ، یم  ار  اهـشرازگ 
یم شا  همان  ِرخآ  رد  بیرق  زمره  .تسا  هتشاد  لابند  هب  اپورا  رد  یکانتشحو  ریثأت  ردقچ  نارهت  هاگشناد  نایرج  نیا  هک  نیا  رب  ینبم 

ییوجـشناد ياهنامزاس    ِ یللملا نیب  هرگنک  نئوژ  هام  مهد  رد  هک  هداد  عالطا  وا  هب  سیئوس  نایوجـشناد  هیداـحتا  سیئر  هک  دـسیون 
تأـیه تسا  رارق  دـننک و  یم  تکرـش  نآ  رد  روشک  ییوجـشناد 73  ياهنامزاس  هک  دش  دهاوخ  لیکـشت  اداناک  لاوال  هاگـشناد  رد 

تشاذگ دهاوخن  هدرک و  تفلاخم  يزلام  یگدنیامن  تأیه  حرط  اب  دراد  یمکحم  لیالد  یفاک و  تاعالطا  هک  سیئوس ، یگدنیامن 
هب هاش  .دوش  یم  أفعتـسا  هب  روبجم  ریت 1341  رد 27  ینیما  رتکد  هرخالاب  .دوش  یم  ادـیپ  عضو  نیا  هصـالخ  .دوش  بیوصت  هماـنعطق 

هشیمه اهیسیلگنا  مه  اهییاکیرما و  مه  هک  میناد  یم  ام  .دراذگ  یم  رارق  لوق و  دنک و  یم  تبحص  يدنک  اب  دنک و  یم  رفـس  اکیرما 
مود تسد  هدنکارپ و  تردق  کی  زا  ار  وا  هشیمه  دنریگب و  ذوفن  ریز  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  روشک  کی  رد  یتباث  تردق  لابند  هب 
دهد یم  هدـعو  وا  بوخ  تسا و  شلابند  شترا  تسا ، هاشداپ  هاشداپ ، هرخالاب  .دـنناد  یم  رت  نئمطم  درادـن ، شدوخ  زا  ییورین  هک 

.میهد یم  ماجنا  ار  یضرا  تاحالصا  ام  هک 

؟ تسا هدیسرت  هاش  هک  لاح  نیع  رد  س :
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ناـمه مه  یتدـم  داد و  دـهاوخ  ماـجنا  روـج  ناـمه  ار  یـضرا  تاحالـصا  هک  هداد  هدـعو  هدروـخ و  مه  ار  شبوـچ  هدیـسرت و  ج :
، ینیما نتفر  اـب  .دـیآ  یم  راـک  يور  ملع  یتدـم  زا  دـعب  هـکنیا  اـت  دراد  یم  هـگن  یـضرا  تاحالـصا  ریزو  ناوـنع  هـب  ار  یناجنـسرا 

وزج هک  سمـش  زیورپ  رتکد  .دوش  یم  گـنل  نآ  خرچ  هک  دادرخ 42  ات 15  دبای  یم  همادا  قباس  لاور  نامه  هب  یـضرا  تاحالـصا 
یم .دـسیون  یم  ار  رایتخب  روپاش  رتکد  شقن  هاگـشناد و  هتیمک  تیلاـعف  لیـصفت  هب  یتارطاـخ  رد  تسا  هدوب  نارهت  هاگـشناد  هتیمک 

نارادـفرط زا  یکی  .مریذـپ  یمن  هدـنیامن  هاگـشناد  هتیمک  رد  هورگ  ود  زا  نم  هک  تفگ  هاگـشناد  هتیمک  هب  راـیتخب  رتکد  هک  دـیوگ 
دوش ادج  یکلم  زا  لیلخ  هک  تسا  یقاب  رگید  باعـشنا  کی  اهنت  .درک  باعـشنا  تفر  هک  اج  ره  رد  یکلم  لیلخ  اریز  یکلم ؛ لیلخ 

نآ ِرـس  کی  دراد : رـس  ود  يدازآ  تضهن  .دنتـسه  ناـگرزاب  سدـنهم  نارادـفرط  مه  مود  هورگ  .ددرگ  تحار  ناریا  تلم  لاـیخ  و 
هک تسا  نیمزِریز  نآ  رگید  ِرس  کی  دنا و  هدش  هتخانش  هک  دنتسه  وا  کیدزن  ناتـسود  ناگرزاب و  سدنهم  نآ  تسا و  نیمز  يور 

هاتوک همدقم  کی  زا  دعب  دمآ و  هتیمک  هب  رایتخب  رتکد  دعب  هتفه  هک  دیازفا  یم  سمش  زیورپ  رتکد  .دنتسه  یناسک  هچ  تسین  مولعم 
ود يدازآ  تضهن  دنـشاب و  هتـشاد  هدـنیامن  کـی  هـتیمک  رد  یتسیاـب  یلم  هـهبج  فرط  زا  هدـش  هتخانـش  بازحا  زا  کـی  ره  تـفگ 

دیتفگ هتـشذگ  هسلج  رد  امـش  رایتخب  رتکد  ياقآ  متفگ  نم  دسیون ، یم  دنک و  یم  ضارتعا  رایتخب  روپاش  هب  سمـش  رتکد  .هدنیامن 
دیاش دنـشاب !؟ هتـشاد  هدنیامن  ود  اهنآ  هک  دینک  یم  داهنـشیپ  الاح  دـنراد ؛ رـس  ود  اهنآ  مریذـپ ، یمن  هدـنیامن  يدازآ  تضهن  زا  نم 

.دیراذگب رانک  ار  تافالتخا  دیورب و  سمـش  ياقآ  تفگ  دش و  ینابـصع  .تسا  نیمزِریز  هک  تسا  اهنآ  مود  ِرـس  اهنآ  مود  هدنیامن 
دییوگ یم  هسلج  نیا  رد  دیریذپ  یمن  هدنیامن  اهنآ  زا  هک  دـیا  هتفگ  لبق  هسلج  رد  امـش  هک  تسا  نیا  نم  فرح  رایتخب  ياقآ  متفگ 

نیا امـش  هک  تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  هتفه  کی  نیا  رد  هک  منادـب  مهاوخ  یم  نم  .دنـشاب  هتـشاد  هدـنیامن  ود  هدـنیامن ، کی  ياج  هب 
یقیدص و رتکد  زا  هک  میدش  روبجم  هرخالاب  نوچ  دوب ، هجوت  لباق  ام  يارب  نیا  هک  دیازفا  یم  سمـش  .دـیا  هداد  هدـیقع  رییغت  هنوگ 

رانک رد  وت  دوجو  هک  تفگ  يو  هب  ًاروضح  یقیدـص  رتکد  دـننکب و  تکرـش  هاگـشناد  هتیمک  رد  هک  مینک  شهاوخ  یباجنـس  رتکد 
هب ایآ  متفگ  .میرادـن  نانیمطا  رایتخب  رتکد  هب  ام  تفگ  یقیدـص  رتکد  دیـسرپ ، ار  تلع  سمـش  رتکد  یتقو  .تسا  مزال  رایتخب  رتکد 

ینعی یلم  ههبج  ناـگرا  نیرت  ساـسح  اـب  هیئارجا  تأـیه  طـبار  ناونع  هب  تسین  ناـنیمطا  دروم  هک  ار  یـسک  تسا  تسرد  امـش  رظن 
تسا و بارخ  اجک  زا  راک  مدیمهف  نم  .تفگن  يزیچ  یقیدص  رتکد  شاب ؟ وا  بقارم  دییوگب  نم  هب  دینک و  یفرعم  هاگـشناد  هتیمک 

زا مه  نیا  متفرن ؛ هتیمک  هب  رگید 
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.نآ ياهراک  یلم و  ههبج  ِدوخ  لخاد  عضو 

یـضار نآ  اب  ار  اهییاکیرما  هک  يا  هدـعو  اب  هشیمه  دـننام  مه  ملع  دـنک و  یم  ریزو  تسخن  ار  ملع  هرابود  هاش  ینیما ، نتفر  زا  دـعب 
تایآ میکح و  هللا  تیآ  هلمج  زا  تیناحور  دـیدش  تفلاخم  اجنیا  رد  .دراد  یم  هگن  يزرواشک  ریزو  ناونع  هب  ار  یناجنـسرا  دـننک ،

: دوش یم  رداص  یضرا  تاحالصا  هرابرد  میکح  یمظعلا  هللا  تیآ  يوس  زا  زور  کی  رد  همان  ود  .دوش  یم  زاغآ  فجن  ماظع 

عالطا مرتحم  موقرم  تاجردنم  هب  یلاع  دوجو  یتمالـس  زا  مالعتـسا  مالـس و  زا  سپ  دناسر ، یم  ضرع  هب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
اب كالما  فرـصت  هب  هزاجا  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  ررکم  يزرواشک  ریزو  یناجنـسرا  ياقآ  هک  دـیدوب  هتـشاد  موقرم  .دـش  لـصاح 

تسا نارگید  ناشدارم  رگا  تسارتفا و  ضحم  بذک و  نیع  تسا  بناجنیا  ناشدارم  رگا  دشاب  یم  عجارم  نایاقآ  ترضح  تیاضر 
ناشتاقالم رد  ینک  ياقآ  .هدیناسر  روما  يایلوا  عمـس  هب  ار  دوخ  فاکنتـسا  اهراب  بناجنیا  دـشاب و  هتـشاد  تحـص  منک  یمن  نامگ 

هب هک  دنتـشاد  راهظا  مدومن  فاکنتـسا  ًالـصفم  .دنا  هدـمآ  بناجنیا  رادـید  هب  ینیما  ياقآ  ریزو  تسخن  بناج  زا  هک  دنتـشاد  راهظا 
نینچمه .دش  دهاوخ  يریگولج  یضرا ) تاحالصا   ) نوناق نیا  ذیفنت  زا  هک  دندومن  نامراودیما  دیناسر و  دهاوخ  روما  يایلوا  عمس 

هب هک  يدهاز  ریـشدرا  ياقآ  نآ  زا  سپ  هک  دندومن  نامراودیما  دشاب  یم  هجراخ  روما  ریزو  ًالعف  هک  ناریا  ریفـس  مارآ  سابع  ياقآ 
داد و دنهاوخ  رکذت  روما  يایلوا  هب  دندومن  راهظا  مدومن ، مالعا  ًالصفم  هدمآ  بناجنیا  ندید  هب  دندوب  هدش  فرـشم  فرـشا  فجن 

تاحالصا عوضوم  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  ءاتفتـسا  هب  میکح  یمظعلا  هللا  تیآ  خساپ  مود ، همان  نالف و ...  نالف و  دنداد  هدعو  دعب 
تیاضر تقفاوم و  ناـشدارم  رگا  تسین و  مدرم  كـالما  باـصتغا  تمرح  رد  يدـیدرت  کـش و  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یـضرا :

(1) .ما هدناسر  رما  يایلوا  عمس  هب  اهراب  ار  دوخ  فاکنتسا  اریز  تسارتفا  ضحم  بذک و  نیع  تسا  بناجنیا 

عورـش دـهاوخ  یم  تاباختنا  الاح  .تسه  مه  يرگید  ياهزیچ  ـالاح  هک  دوب  یـشزرا  یب  تیـصخش و  یب  هنیباـک  ملع ، هنیباـک  هتبلا 
 ِ يروآون نیا  .دروآ  یمرد  ار  تیناحور  دایز  هداعلا  قوف  يادصورـس  زاب  مه  يروآون  نیا  هک  دنک  یم  يدیدج  يروآون  ملع  .دوش 

هک تسا  نیا  تاباختنا  دیدج 

صص 17 19. نارهت ، ، 1374 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  ج 1 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  - 1
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تـسا يروآون  اتود  نیا  .دوش  هداد  مه  نانز  هب  يأر  قح  دشاب و  هتـشاد  ینامـسآ  باتک  هب  دنگوس  دوش و  ضوع  نآرق  هب  دـنگوس 
یم حرطم  ار  يزیچ  نینچ  هک  تسا  اهییاهب  روتـسد  هب  ًامتح  یلوا  نآ  .هاش  روتـسد  هب  هتبلا  دـنک ، یم  حرطم  تاـباختنا  يارب  ملع  هک 

يدایا مه -  وا  ِدوخ  .اهیسیلگنا  فرط  زا  شا  هدنهدروتسد  هصالخ  ینعی  دوب ؛ يدایا  رتکد  هاش  هراک  همه  ًابیرقت  هک  میناد  یم  .دننک 
یم فارگلت  یناهبهب  هب  ییوخ  هللا  تیآ  دوش و  یم  دـنلب  يدایز  یلیخ  يادصورـس  اـجنیا  رد  .تسا  مولعم  شفیلکت  دوب و  ییاـهب  - 

رایسب هک  خیرات  تبث  يارب  ار  شیاتدنچ  زاب  الاح  نم  هک  اهزیچ ؛ نیا  هیلع  يدیدش  رایـسب  ياهاوتف  راشتنا  هب  دوش  یم  عورـش  دنک و 
: منک یم  لقن  تسا  مهم 

: تسا حرش  نیا  هب  هخروم 26/7/1341  رد  یناهبهب  هللا  تیآ  هب  باطخ  ییوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  فارگلت 

یـساسا نوناق  رونا و  عرـش  فلاخم  اه  نمجنا  تاـباختنا  رد  ناملـسم  رفاـک و  درم و  نز و  يواـست  هب  عجار  تلود  ریخا  هماـنبیوصت 
یلعا هاگـشیپ  هب  ار  بتارم  تسا  یعدتـسم  هداد  عالطا  هلیـسو  نیدب  ار  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  دوخ و  دیدش  راکنتـسا  اذل  تسا 

نیا ياغلا  هب  هناکولم  رما  دنا  هدومرف  مالسا  نیبم  نید  زا  تیامح  دروم  رد  هک  یتامادقا  بسحرب  ات  دییامن [ [ غالبا ینویامه  ترـضح 
.دنیامرف رارصا  همان  بیوصت 

، دنک یم  ضیرحت  مه  ار  نارگید  دنک و  یم  مکح [  [ ار يزیچ  نینچ  ییوخ  هللا ) تیآ   ) یتقو هک  دنک  یم  تشحو  ظاحل  نیا  زا  هاش 
هاش هب  مه  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  .دوش  ههبـش  عفر  اـهنیا  زا  هک  دـنز  یم  یفارگلت  مه  هاـش  .دریگب  سپ  ار  ملع  فرح  دـیاب  وا 

: تفگ

رد ار  تلود  مه  تنطلس  ماقم  رگا  تسا  ترضح  یلعا  هب  رصحنم  تلود  تایلمع  هب  یگدیـسر  عجرم  لیطعت و  نیـسلجم  هک  نونکا 
، ینالیم میکح ، يراسناوخ ، یـشعرم ، ماظع  تایآ  بیترت  نیدب  .دوب  دهاوخ  یتحاران  سأی و  بجوم  دنراذگزاب ، تامادـقا  یـضعب 

مق هیملع  هزوح  ماظع  تایآ  دـیلقت و  عجارم  هیرظن  نینچمه  .دنتـشاد  مالعا  ار  دوخ  تفلاخم  ییاـهفارگلت  لاـسرا  اـب  یلمآ  یکارا و 
هدـمآ لصفم  رظنراهظا  نیا  همدـقم  رد  .تفرگ  رارق  تفلاخم  ثحب و  دروم  دروم ، شـش  رد  هاش  میژر  ياه  ینکـش  نوناق  هب  عجار 

ار اهنز  دنا  هدرک  راهظا  هک  یبلاطم  یـساسا و  نوناق  لوصا  رد  رکفت  نودـب  بیجع و  یگدزباتـش  اب  ملع  ياقآ  تلود  نوچ  هک ؛ دوب 
دنادب ات  دوش  هداد  یتارکذت  ناملـسم  تلم  هب  دش  مزال  هداد ، تلاخد  قح  همانبیوصت  تروص  هب  ندـش  باختنا  ندرک و  باختنا  رد 

یگدنز همادا  ییاهتلود  هچ  اب  و [  [ یطیارش هچ  رد  ناریا  نیملسم 
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 [...] دنهد یم 

يوسوم دـمحم  ییابطابط ، نیـسحدمحم  یناجنزلا ، ینیـسحلادمحا  يدورگنل ، ینیـسحلا  یـضترم  ياضما  هب  لـصفم  رظنراـهظا  نیا 
يرئاحلا یـضترم  یلمآلا و  مشاه  ینیمخلا ، يوسوملا  هللا  حور  يرادمتعیرـش ، مظاکدیـس  یناـگیاپلگ ، يوسوم  اضردـمحم  يدزیا ،

(1) .تفای راشتنا 

هاش .دریگب  ماجنا  نآرق  نامه  هب  دـنگوس  هک  دوش  یم  رارق  دوش و  یم  هتـشادرب  نوناـق  نیا  دـنک و  یم  ینیـشن  بقع  هاـش  اـجنیا  رد 
نامه زا  تستراـبع  هک  دـنک  یم  تسرد  هناگـشش  داوم  بیوصت  يارب  ناـناقهد  هرگنک  .شدوخ  تامادـقا  همادا  هب  دـنک  یم  عورش 

: زا تسترابع  هک  دوش  یم  بیوصت  هدام  شش  هرگنک  نیا  رد  .دیفس  بالقنا 

بوصم 19 یضرا  تاحالصا  نوناق  هیحالصا  هحیال  ساسا  رب  ناریا    ِ یـضرا تاحالـصا  بیوصت  اب  یتیعر  بابرا  میژر  ياغلا  لوا ،
 . هامید 1340

.تسا یبوخ  نوناق  هک  روشک  رسارس  ياهلگنج  ندرک  یلم  نوناق  بیوصت  مود ،

ات تسا  نیکلام  هب  نداد  لوپ  نیا  هک  یـضرا  تاحالـصا  هناوتـشپ  ناونع  هب  یتلود  تاجناخراک  ماهـس  شورف  هحیال  بیوصت  موس ،
.دنشورف یم  ناناقهد  هب  دایز  تمیق  هب  ار  نآ  زا  هعطق  کی  دنراد و  یم  هگن  ار  اه  کلم  نیرتهب  .دنوش  هناخراک  بحاص 

رد .دوش  یلمع  دناوت  یمن  مه  تقو  چیه  هک  یتعنـص  ياههاگراک  دوس  عفانم و  رد  نارگراک  ندرک  میهـس  هحیال  بیوصت  مراهچ ،
رگا مه  نالا  دشن و  یلمع  هاگ  چیه  دندرک و  شیامزآ  ناشدوخ    ِ خیرات نارود  رد  راب  نیدنچ  اهراد  هیامرس  ار  هلئسم  نیا  مه  اپورا 

.داد دهاوخن  هجیتن  مه  زاب  ناریا  رد  دننکب  يراک  نینچ  دنهاوخب 

 ... شناد و هاپس  داجیا  هحیال  مشش ، حًالصا و ...  هحیال  مجنپ ،

مودـنارفر   ِ يرازگرب داهنـشیپ  هاش  .دوش  یم  هفاضا  نآ  هب  مه  يرگید  داوم  جـیردتب  ًادـعب  هک  تسا  دیفـس  بـالقنا  هداـم  شـش  نیا 
ياه هیمالعا  دش و  میرحت  میژر  فلاخم  ياههورگ  هیلک  فرط  زا  هاش  مودنارفر  .دنک  یم  هئارا  ار  ناناقهد  هرگنک  تابوصم  هرابرد 
نیا دصاقم  تحارـص  اب  مدرم  أتفتـسا  هب  خساپ  رد  املع  .دنداد  راشتنا  هاش  هنارـسدوخ  مادـقا  نیا  تیعورـشم  مدـع  رب  ینبم  يددـعتم 

رکذت يدوبهب  نامیلـس  هاش    ِ یمازعا هدـنیامن  هب  ار  راک  نیا  دـسافم  هکنیا  مالعا  اب  ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  .دـندش  روآدای  ار  لمع 
ياهنایز ًاحورشم  هدشن ، عقاو  لوبقم  یلو  هداد 
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يارآ هب  هعجارم  هک  دـنتفگ  ناش  هیمـالعا  رد  نمهب 1341  لوا  خـیرات  رد  مه  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  .دـندرک  حیرـشت  ار  نآ 
نیا تسا و  تکلمم  حلاصم  هب  رـضم  نیملـسم و  مومع  مالعا و  ياملع    ِ ینارگن بجوم  دروم و  یب  هیعرـش  ماکحا  لابق  رد  یمومع 

یمظعلا هللا  تیآ  داد ، ار  رظن  نیمه  نیع  مه  يراسناوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  .تسین  حیحص  هددعتم  لیالد  هب  ینوناقریغ  تایلمع  هنوگ 
لوبق ار  تارظن  نیا  دوب ، شدوخ  رورغ  يالعا  دـح  رد  هک  هاش  یلو  دـندرک  تفلاخم  مودـنارفر  نیا  اـب  همه  .روط  نیمه  مه  ییوخ 

تلود و زیزع ، نارگراک  تلم و  دنمتفارـش و  ناناقهد  هب  هک ؛ دـسیون  یم  هراب  نیا  رد  يرگید  هیمالعا  رد  مه  يدازآ  تضهن  .درکن 
راکفا و نایب و    ِ يدازآ دوجو  مودنارفر  لوا  طرش  هک  یلاح  رد  دنیامن ، مودنارفر  دنهاوخ  یم  امش  رطاخ  هب  ًارهاظ  امش و  مان  هب  هاش 
بولطماـن و جـیاتن  ناـیب  يارب  هیلـالج  رد  یگنیتـیم  هعمج  زور  دوب  اـنب  هک  ار  ناریا  یلم  ههبج  نارـس  هتـشذگ  زور  ود  .تسا  دـیاقع 

نادـنز هب  فیقوت و  بت ، تلاـح  رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  یتـح  هدومن و  ینادـنز  دـنهد ، لیکـشت  یبـالق  مودـنارفر  نیا  میخو  بقاوع 
هدـع هدومن و  ینادـنز  یتح  حورجم و  بورـضم و  ار  دـیلقت  عجارم  یتح  زرابم و  نویناـحور  اـملع و  زا  يداـیز  دادـعت  دـنتخادنا و 

دندرک لیطعت  ار  نارهت  رازاب  ضارتعا  ناونع  هب  هک  ار  مرتحم  ناناگرزاب  زا  يا  هدع  .دـنتخاس  فقوتم  دوخ  ياه  هناخ  رد  ار  يرگید 
هاگـشناد هب  رگراک  ناقهد و  سابل  رد  ار  بیج  هب  وقاچ  تسدـب و  قامچ  يا  هدـع  لـبق  زور  .دـندرک  ینادـنز  حورجم و  بورـضم ،

روتسد نادنمراک  هب  یملع  تاسسؤم  تارادا و  مامت  رد  .دندش  بورضم  يا  هدع  هک  دنتخادنا  هانپ  یب  نایوجـشناد  ناج  هب  دندرب و 
تـساهنیا .دننک  قفاوم  يأر  نداد  هب  روبجم  ار  نانآ  ات  دنوش  رـضاح  همانـسانش  اب  دوخ  راکِرـس  نمهب  هبنـش 6  زور  هک  دنداد  دیدش 

.دنز یم  هنیس  هب  ار  رگراک  ناقهد و  زا  تیامح  گنس  هک  شُک  يدازآ  رباج و  تلود  تایلمع  زا  يا  هنومن 

ههبج مان  هب  اجنیا  رد  مه  نـالدرا  .دـشاب  هیدـجما  رد  نازرواـشک  هرگنک  هکنیا  يارب  دوش ، یم  لیکـشت  یلم  ههبج  ياروش  اـجنیا  رد 
نیا دنمتفارـش ، نانهیم  مه  هک ؛ تسنیا  زا  ترابع  نآ  نتم  دـنک  یم  رداـص  یلم  ههبج  هک  يا  هیمـالعا  .تسا  هدرک  ییاهتبحـص  یلم 

: هک دسیون  یم  شدعب  هک  تسا  یبلاج  زیچ  ًابیرقت  هتبلا 

اب اهیدازآ ، وحم  تاعوبطم و  روسناس  اب  رورت ، تشحو و  میژر  اب  تسا ، فلاخم  تموکح  روما  رد  هاش  تلاـخد  اـب  ناریا  یلم  ههبج 
طلست اب  تاباختنا ، يارجا  مدع  تیطورشم و  لیطعت  اب  تسا [... ] یلمع  هک  یصوصخ  ناراد  هیامرـس  هب  یتلود  تاجناخراک  شورف 

.تسا فلاخم  مدرم ، رقف  تکلمم و  نوئش  رب  يداصتقا  تسایس 
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زا دـی  علخ  اب  رگراک ، قوقح  نیمأت  اب  یتیعر ، بابرا  ماظن  یعقاو  ياغلا  اب  عراز ، ناـقهد و  هب  بآ  نیمز و  نداد  اـب  ناریا  یلم  ههبج 
لالحنا اب  یعامتجا ، يدرف و  ياهیدازآ  قوقح و  هداـعا  رد  یلم  تیمکاـح  اـب  یتنطلـس ، نادـناخ  هاـش و    ِ یبصغ یـضارا  كـالما و 

هخروم 2/11/1341. .تسا  قفاوم  ینوناق  تلود  رارقتسا  رامعتسا و  هطلس  هب  نداد  نایاپ  اب  یسیلپ ، میژر  روحم  تینما و  نامزاس 

یم ماجنا  هاش  ار  مودـنارفر  بوخ  درب و  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  اهنیا  هدوب  هعماج  رد  ییاهتنـس  هچره  ملع  ياقآ  دـنیوگ  یم  اـجنیا  رد 
تکرش تیرثکا  دنهدب و  يأر  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  همه  ًارهاظ  دوش  یم  مولعم  هک  دننک  یم  رشتنم  مه  ار  مودنارفر  جیاتن  دهد و 

.دننک یم 

ریزو يراهب  رتکد  دـنک و  یم  رانکرب  يزرواشک  ترازو  زا  ار  یناجنـسرا  ملع ، درب و  یم  نیب  زا  مه  ار  ینیما  راـثآ  نیرخآ  جـیردتب 
دادرخ هک 15  هاش  تیناحور و  تمواقم  يارب  دوش  یم  عورـش  اهیریگ  ههبج  مودـنارفر ، زا  دـعب  .دـنک  یم  نیزگیاـج  ار  يرتسگداد 

هب تیناحور  هب  شیاه  قطن  رد  تخس  یلیخ  تالمح  هب  .دنک  یم  عورش  هاش  .دسر  یم  اجنآ  هب  مک  مک  نایرج  ینعی  دیسر ، دهاوخ 
مامت تسشن و  دنهاوخن  ياپ  زا  خرس  برخم  ياوق  هایس و  عاجترا  ًاملـسم  شیاه ؛ ینارنخـس  زا  یکی  رد  ًاصوصخ  هایـس  عاجترا  مسا 

زا .دنمهف  یمن  ًالـصا  هک  هایـس  عاجترا  تلع ، کی  هب  مادکره  .دنوشب  یـضرا  تاحالـصا  عنام  هک  درب  دـنهاوخ  راکب  ار  دوخ  یعس 
الاح اج ، کی  زا  هک  تسا  نیا  طقف  یگدنز  هک  دننک  یم  رکف  اهنآ ، رتشیب  دـیاش  هدروخن  ناکت  شرکف  هک  رتشیب  ای  شیپ  لاس  رازه 

دراذگب و نیلاب  هب  رـس  بش  دروخب و  ییاذغ  وا  دسرب و  وا  هب  يزیچ  دشاب  يراکیب  هب  دشاب ، تلاطب  هب  دـشاب ، روز  هب  دـشاب ، ملظ  هب 
.دراد یطیارـش  زورما  ندمت  دراد ، یتاررقم  روما و  هعماج  هک  تسا  هجوتم  وا  رگم  الاح  .دوشب  رارکت  یگدـنز  نیمه  هبترم  ود  ادرف 

، تسا ندیـشک  تمحز  تسا ، ندرکراـک  عوضوم  تسا ، قوقح  يواـست  تسا ، ملظ  عفر  تسا ، تلادـع  عوضوم  یکی  طیارـش  نیا 
یتخبدـب و تکالف و  زا  همه  نیریاـس  دـسرب  يزیچ  هب  وا  دـنک ، یم  یقرف  هچ  وا  يارب  یلو  هتفر  نیب  زا  يروخ  تفم  اـیند ، رد  زورما 

مالعا دـش و  یلمع  مودـنارفر  یلبق  كرادـت  کی  اب  هاـم  نمهب  زور 6  .دایز  دـیدش و  یلیخ  تـالمهم  نیا  زا  و  دـنریمب ، یگنـسرگ 
يأر رفن  دنچ  هتـشاد ، يأر  قح  رفن  دنچ  هک  تسین  مولعم  هتبلا  .دـش  هداد  هاش  رظندروم  داوم  هب  قفاوم  يأر  هک 711/598/5  دیدرگ 
نیا هب  دنراذگ  یم  هدحاو  هدام  کی  ملع  ياقآ  مه  نانز  تکرش  دروم  رد  .تسین  مولعم  رگید  اهنیا  .دنا  هدادن  يأر  رفن  دنچ  هداد و 

هب طوبرم  هک  .ه ق  لاوش 1329  بوصم  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  مهدزیـس  هدام  مود  دنب  کی  هدام  لوا  دـنب  هک ، لکش 
ناگدننک باختنا  طیارش 
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تشهبیدرا 1329 بوصم 12  انـس  سلجم  نوناق  مهن  مشـش و  هدام  رد  روکذ  هملک  دـیق  نینچمه  تسا و  ناگدـنوش  باـختنا  رد  و 
.دوش یم  فذح 

همان بیوصت  ینعی  .دـیامن  بیوصت  ار  همان  بیوصت  نیا  ینوناق  زوجم  نیـسلجم ، حاـتتفا  زا  سپ  تسا  فلکم  روشک  ترازو  هدام 2 
دعب هب  نیا  زا  ییاـضق  روما  رد  ناـنز  هک  دـنک  یم  مـالعا  مه  يرهاـب  دـمحم  رتکد  ياـقآ  .دـهدب  ماـجنا  ار  نیا  هک  دـنراذگ  یم  يا 
دوبان اهنآ  یعاجترا  نارکفمه  نانزهار و  تفگ : ناناقهد  هب  تیکلام  دنس  ياطعا  ماگنه  هاش  دنفـسا ، رد 25  .درک  دنهاوخ  تکرش 

تالمح نیا  .دش  دهاوخ  میسقت  ناناقهد  نیب  رد  دنوش  یم  یلم  تینما  شیاسآ و  بلس  بجوم  هک  ینارگلالخا  كالما  دنوش ، یم 
رد هاـمید 1341  رد  مود  یلم  ههبج  هرگنک  .تسا  ندـش  لیکـشت  لاـح  رد  خـیرات  نیا  رد  مود  یلم  ههبج  .تشاد  همادا  روـج  نیمه 

یقاب بزح  کـی  تروص  هب  هرگنک  رد  اـت  دـننک  یم  شـشوک  نوچ  .دوش  یم  لیکـشت  ینیما  تلود  اـب  يریگرد  دـعاسمان و  يوج 
دـنامب و دـیاب  ههبج  هک  تسا  دـقتعم  نوچ  .دوش  یم  ادـج  مه  يدازآ  تضهن  .دـنوش  یم  ادـج  اـهنآ  زا  يزاـجح  یجنخ و  دـننامب ،

تـضهن دـنهد و  یمن  رارق  ساسا  ار  بهذـم  دـنرادن و  یبهذـم  ههجو  اهنآ  نوچ  .دـشاب  هتـشاد  ار  شدوخ  تسایـس  مه  یهورگره 
مه یکلم  لیلخ  .دنوش  یم  ادج  اهنآ  بیترت  نیدـب  .دوب  هداد  رارق  دوخ  ياهراک  هیاپ  ار  مالـسا  نید  هب  یگتـسباو  بهذـم و  يدازآ 
وا میتشاد  رارـصا [ هک   [ میدوب رفن  دنچ  یکلم  لیلخ  دروم  رد  : » دـنک یم  مالعا  هرگنک [  [ نیا ِدوخ  رد  یباجنـس  ياقآ  هک  روط  نیمه 

: دندوب رفن  جنپ  تفلاخم  رد  رثؤم  دارفا  دـندوب و  فلاخم  نآ  اب  ًادـج  يا  هدـع  یلو  دـنک  تکرـش  یلم  ههبج  ياروش  رد  یتسیاب  مه 
دوعـسم یجنخ و  شروظنم  یکلم » لیلخ  قباس  ياقفر  زا  رفن  ود  ناگرزاب و  يدـهم  سدـنهم  رایتخب ، روپاش  رتکد  ردـص ، زرواـشک 

.دنریذپ یمن  مه  اهنآ  دندوب و  فلاخم  اهنآ  تسا  يزاجح 

؟ دوب وا  ندوب  تسینومک  ناشتفلاخم  لیلد  ایآ  س :

.یجنخ دمحم  رتکد  يزاجح و  دوعسم  دنتسناد ، یم  یتسینومک  ره  زا  رتدب  ار  ناشدوخ  اهنیا  تسا ، یلمهم  زیچ  ج :

؟ دوب هچ  شلیلد  س :

اهنیا دعب  .دننک  یم  ادیپ  رظن  فالتخا  هاش  تنطلس  دروم  رد  یکلم  لیلخ  تسایس  اب  دادرم  زا 28  لبق  زا  اهنیا  هک  دوب  نیا  شلیلد  ج :
یکلم اهتنم  دنوش  یم  قفوم  مه  هرخالاب  میتفگ ، شیپ  هعفد  هک  يروط  نامه  میهدب ، تنطلـس  دـض  راعـش  دـیاب  ًامتح  ام  دـنیوگ  یم 

ره امش  متفگ  نم  دندرک ، یم  نفلت  نم  هب  یه  اهنیا  هک  دیوگ  یم  هدوب  فلاخم  هک  غورد  ای  دیوگ  یم  تسار  ای  الاح 
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هک هدوب  نیا  مه  ناشتفلاخم  لصا  .دوب  هچ  هک  دیدید  مه  ار  ناشیاهراعش  .دنداد  ار  راعـش  نیا  اهنآ  دینکب و  دیهاوخ ، یم  هک  یطلغ 
کمک مه  لوپ  نیا  بوخ  .هتفرگ  لوپ  مق  زا  مه  مود  هدرک و  رارقرب  طابترا  يزکرم  ياروش  هیئارجا  تأیه  رظن  نودـب  هاـش  اـب  ًـالوا 

.تسا هدرک  شزاس  هاش  اب  هصالخ  هک  دندرک  یم  مهتم  تنایخ  هب  ار  وا  تشاد و  ار  داریا  ود  نیا  .تسا  هاش 

اب دوش ، یم  لیکشت  مود  یلم  ههبج  هرگنک  بیترت  نیدب  اجنیا  رد  .دتـسیا  یم  مه  وا  دننک و  یم  تفلاخم  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 
.تسا بزح  کی  تروص  هب  ًابیرقت  هک  لکش  نیا 

؟ تسا هدمآرد  بزح  کی  تروصب  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  قدصم  تفلاخم  ایآ  س :

تاداقتعا تایرظن و  یسک  ره  یتسیاب  دنامب ، یقاب  ههبج  تروص  هب  دیاب  ههبج  هک : دسیون  یم  يا  همان  رد  قدصم  هک  یتقو  هلب ؛ ج :
.دشاب دناوت  یمن  نیا  زا  ریغ  و  دنک ، دیکأت  يدازآ  روشک و  لالقتسا  يور  تایلک ، يور  ههبج  دنک و  ظفح  دناوتب  ار  شدوخ 

قدـصم ياـقآ  دنـشاب و  هدیـسر  يدـنب  عمج  کـی  هب  ناربـهر  يزکرم و  هتیمک  رگا  دوـبن ؟ یلم » ههبج   » رد تلاـخد  یعوـن  نیا  س :
؟ یچ دشاب ، هدرک  وتو »  » ار همه  ًاصخش 

هب  » هک داد  ار  شرظن  وا  مه  دنتـساوخ و  رظن  قدـصم  رتکد  زا  یکلم  مه  يدازآ و  تضهن  اه ، یـضعب  ینعی  .دنتـساوخ  رظن  وا  زا  ج :
لحنم شدوخ  جیردتب  یتدم  زا  سپ  ًالمع  یلو  دوش  لیکـشت  هرگنک  مه  لیلد  نیمه  هب  و  دشاب » لکـش  نیمه  هب  دیاب  ههبج  نم  رظن 

 ِ یماسا هک  دندرک  تکرش  رفن  هرگنک 167  رد  .اهنیا  زا  دندوب  ترابع  دندش  باختنا  هک  مه  هرگنک    ِ يزکرم ياروش  ياضعا  .دـش 
ههبج هرگنک  هتبلا  یمظاک و ...  حـلاص ، رایهللا  مود  یلیـصا ، مظاک  یلوا  .دـندش  تیرثکا  زئاح  هک  رفن  .تسا 35  دوجوم  اهنآ  ماـمت 

تافالتخا اه  همانرابتعا  بیوصت  عقوم  رد  لوا  زور  نامه  زا  اجنآ  رد  .دش  لیکشت  دادرم 1341  رد 24  مه  اپورا  رد  مود  لوا و  یلم 
مه خـیرات  ناـمه  رد  تشون و  ار  ناـیرج  نیا  دوخ  هرامـش 39  رد  مه  زورما » رتخاب   » .داـتفا فلتخم  ياـههورگ  نیب  يدـیدش  یلیخ 

.تسین تسد  رد  یعالطا  اپورا  هرگنک  زا  رگید  دش و  عطق  شراشتنا 

نامه ار  یسایس  نیفلاخم  نوچ  دوب ، يدب  رایسب  لاس  دشاب ، تیقفوم  تینما و  لاس  تسیاب  یم  هک  لاس 1342  هاش ، راظتنا  فالخرب 
مدرم نیب  رد  اما  .تسا  تسرد  اـهراک  همه  هک  درک  یم  لاـیخ  دوب و  هدرک  ینادـنز  ار  همه  دوب ، هدرک  عمقو  علق  دوب  مزـال  هک  روط 

دوب هدوت  بزح  رد  لوا  زا  هک  ینباکنت  نودیرف  .دندرک  یم  اهراک  نیا  زا  یگرخـسم و  هفیطل و  نوچ  دوب ، عیاش  يرگید  زیچ  یلکب 
، هدرک هرگ  اه  تشم  مهرد ، راهظا  : » تسا بلاج  یلیخ  هک  دوب  هتفگ  يرعش 
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، یغولـش هلگ  هلگ  مدرم ، هلگ  هلگ  رون ، مک  اهغارچ  هدیرپ ، گنر  اهمچرپ  دنت ، اهمدـق  ناساره ، اه  بلق  نییاپ ، اهرـس  رَکَپ ، اه  هفایق 
لاـس زاـغآ  رد  نینوخ ؛ زوروـن  اـما  .تسا و  هدرک  هرخـسم  يروـج  نیا  ار  مودـنارفر  نیا  یکز »! هتفرگ ، نشج  تلم  تسا ، ربـخ  هچ 

رد ماـظع  عجارم  ع )  ) قداـصرفعج ماـما  تداهـش  اـب  هدوب  فداـصم  زورون  ماـیا  نوچ  .دریگ  یم  ماـجنا  مق  رد  عـیجف  راتـشک   1342
هیضیف هسردم  هب  ار  شترا  یلاع ، عجارم  میمصت  نیا  ربارب  رد  میژر  .دندوب  هدرک  یمومع  يازع  مالعا  تبسانم  ود  ره  هب  يا  هیمالعا 

یم تروص  یبیجع  تایانج  دنوش و  یم  هتـشک  اجنآ  رد  بالط  زا  يا  هدـع  .دروآ  یم  دراو  يدایز  تابرـض  اجنآ  رد  دتـسرف و  یم 
یگرزب هعجاف  ار  هثداح  دـندرک و  هرباخم  یتیلـست  فارگلت  ینیمخ  هللا  تیآ  يدورهاـش و  یفجن ، ییوخ ، ماـظع  تاـیآ  دـعب  .دریگ 

سیئر هک  مه  یلـضفت  ياقآ  .دـنک  یم  رارقرب  تاعوبطم  رد  یبیجع  روسناس  هاش  .دـندرک  مالعا  اـملع  تیناـحور و  ماـقم  هب  تبـسن 
ینادـنز هک  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  دـندوب و  نادـنز  رد  هک  یلم  ههبج  ياضعا  زا  يدایز  هدـع  اجنیا  رد  .تسا  هدوب  تلود  تاغیلبت 

یم همادا  زور  نیدنچ  اهنآ  ياذغ  باصتعا  دـننک و  یم  اذـغ  باصتعا  مالعا  نیدرورف 1342  هبنشود 19  زور  حبـص  زا  دندوب ، هدش 
هک دهد  یم  هدعو  دنک و  تبحـص  اهنیا  اب  هک  دتـسرف  یم  ار  حلاص  سپ  .دربب  نیب  زا  ار  اذغ  باصتعا  دـنک  یم  شـشوک  هاش  .دـبای 
اب تفلاخم    ِ يزکرم تأیه  اجنیا  رد  .دـنک  یم  ادـیپ  همادا  تلود    ِ يریگرد هاش و  ياهراک  یلو  .دـنوش  یم  دازآ  يدوز  هب  همه  اهنیا 

يروتاتکید هناتسآ  رد  هک  وا  رگبوکرس  میژر  هاش و  هیلع  يا  هدنبوک  نیشتآ و  تانایب  ینیمخ  هللا  تیآ  .دوش  یم  لیکشت  مق  رد  هاش 
همین زادعب  تعاس 3  دنک و  یم  رداص  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  تشادزاب  روتسد  هلـصافالب  دهد و  یم  ماجنا  تشاد ، رارق  ییامن  تردق  و 
هعقاو نیا  زا  ار  رهـش  مدرم  ات  دوش  هداد  هزاـجا  هکنیا  نودـب  دـنزیر و  یم  ناـشیا  لزنم  هب  هدـید  میلعت  ياهودـنامک  دادرخ  بش 14 

یم شیپ  نینوـخ  دادرخ  نایرج 15  دنوش و  یم  ربخاب  مدرم  دـعب  .دـنروآ  یم  نارهت  هب  دـننک و  یم  ریگتـسد  ار  ناشیا  دـننک ، ربخاب 
فرط هب  ندمآ  تارهاظت و  هب  دننک  یم  عورش  يدایز  هدع  رهش  بونج  زا  دوش و  یم  عورش  مدرم  فرط  زا  یعیـسو  تارهاظت  .دیآ 

ناربهر زا  يا  هدع  .دشک  یم  نوخ  هب  یبیجع  زرط  هب  ار  تارهاظت  نیا  لسلسم و ...  کنات و  پوت و  اب  شترا  اجنآ  رد  .كرا  نادیم 
یم تسد  یبیجع  تیانج  هب  ًاعقاو  دننک و  یم  مادعا  دعب  تقو  دـنچ  هدرک و  تشادزاب  هدوب  ناشوزج  مه  بیط  هک  ار  تارهاظت  نیا 

تسین و يربخ  یلم  ههبج  زا  رگید  اجنیا  رد  .تسوا  نتفر  نیب  زا  همدـقم  هاش و  قلطم    ِ يروتاتکید همدـقم  تفگ  ناوت  یم  هک  دـننز 
یم هفخ  هفطن  رد  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  یلم  ههبج  یتدم ، زا  دعب  دنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  راظتنا  ربص و  تسایس  ًامومع  اهنآ 

.دور یم  نیب  زا  دوش و 
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، دـنک ینیـشن  بقع  دـهاوخ  یم  هک  اـج  کـی  رد  .دـنک  یم  يدـیدش  یلیخ  ياـه  نیهوت  هدوب ، تینما  ناـمزاس  سیئر  هک  ناورکاـپ 
تایلجت زا  تنطلس  تیلم و  دننام  ام  بهذم  .تسا  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  ناریا ،   ِ یمـسر بهذم  : » دیوگ یم  ناورکاپ  رکـشلرس 

يروط نویناحور  زا  یضعب  شور  ًاریخا  .ددرگ  کیکفت  يرگید  زا  دناوت  یمن  تایلجت  نیا  زا  مادک  چیه  .تسام  یناریا  تیدوجوم 
روشک هیلاع  حلاصم  ظفح  يارب  تسا  هدومن  راداو  ار  روما  يایلوا  تسا و  هدرک  داجیا  ار  يا  هظحالم  لباق  تالاکـشا  هک  تسا  هدوب 

« .دنیامن مادقا 

روشک رد  هدمع  تیکلام  تدوع  دوخ و  عفانم  ظفح  يارب  دنهاوخ  یم  یلیلق  هدع  : » دیوگ یم  روط  نیا  رگید  تبحـص  کی  رد  دعب 
اب هک  ینیمخ  ياقآ  : » دـنک یم  یـصخش  هلمح  هر )  ) ینیمخ ماـما )  ) ياـقآ هب  رگید  اـجنیا  دـنهد » بیرف  ار  مدرم  دـننک و  داـجیا  اولب 
هب عیـشت  ملاع  رد  دوش و  گرزب  هار ، نیا  رد  نئاخ  عجترم و  لماوع  زا  يرادرب  هرهب  اب  دناوتب  هک  درک  یم  روصت  عضو  نیا  هدـهاشم 

مامت دید  هک  یتقو  اما  دریگب ، ار  تاحالـصا  يولج  درک  یعـس  هناحوبذم  روطب  ادتبا  .دش  هنانئاخ  هشقن  کی  رادـملع  دـسرب ، یماقم 
دنبودز ناریا  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  اب  هک  تسا  نیا  تیقفوم  هار  اهنت  هک  دـیمهف  دـیامن ، یم  ینابیتشپ  هاـش  زا  هار  نیا  رد  تلم 

نانمـشد اب  وا  یتسدمه  دروخ و  یم  بآ  اجک  زا  هک  دید  دیهاوخ  دیئامن ، هدهاشم  دـنز  یم  ًاریخا  هک  ار  ییاهفرح  هکنانچ  دـیامن و 
« .دوش یم  زرحم  ناریا 

زین يرگید  هدع  .دنوش  یم  ریگتـسد  یمق  ياقآ  ینیمخ و  ياقآ  دوش و  یم  دـیدش  هداعلا  قوف  تاضارتعا  وا ، ياهنیهوت  همه  اب  یلو 
یم ادـیپ  همادا  تارهاـظت  هبترمود  مه  دادرخ  رد 16  دوش ، یم  دـیدش  یلیخ  تاضارتعا  یتقو  یتدـم  زا  دـعب  دـنوش و  یم  تشادزاب 
یم هیمالعا  زور  نآ  رهظ  .دنتفرگ  رارق  يزوس  شتآ  موجه و  دروم  دنتسب و  ار  اه  هزاغم  دندش ، هتشک  يا  هدع  مه  زور  نآ  رد  .دنک 

همانزور .تسا  هدوب  رتشیب  بتارم  هب  ناگدش  هتـشک  دادعت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  .دـندش  هتـشک  تارهاظت  رد  رفن  هک 66  دنهد 
رهش نیا  عضو  دوب  هدیدرگ  رشتنم  مق  رهـش  رد  نارهت  هب  مق  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  لاقتنا  ربخ  هک  حبـص  تعاس 5  زا  : » هتشون تاعالطا 

یتارهاظت کلاذ  عم  .تشاد  لرتنک  تحت  ار  رهـش  رـسارس  سیلپ  هکنآ  اب  دـندرک  لیطعت  ار  اه  هزاغم  مامت  دـش ، يداعریغ  جنـشتم و 
تشاد یعـس  درک و  یم  تراظن  تارهاظت  نیا  نایرج  رد  اهنت  زین  سیلپ  تفرگ و  تروص  مق  رهـش  فلتخم  طاقن  رد  هدنکارپ  روطب 

« .دهدن يور  یئوس  هثداح 

.مداد شتآ  هزاجا  نم  هک  دیوگ  یم  شتارطاخ  رد  ملع  دوخ  س :

ملع .دنک  یم  رارکت  شیاهقطن  رد  ار  اهفرح  نیا  همه  هاش  مه  زاب  .دـشاب  دـناوت  یمن  هک  هاش  رظن  نودـب  اهراک  همه  نآ و  هزاجا  ج :
نایاوشیپ نیرتگرزب  زا  رفن  هدزای  هک  درک  مالعا  دادرخ  رد 17 
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هب هاش  .دـشاب  هتـشاد  ار  مادـعا  تازاجم  ینعم  تسا  نکمم  یماظن  همکحم  دـش و  دـهاوخ  یماظن  همکحم  میلـست  يدوز  هب  یبهذـم 
نامه مه  زاب  .درک  عورـش  ار  تامادقا  نیا  شیپ  يدنچ  زا  هایـس  عاجترا  هرابود  زاب  دیوگ  یم  دوش  یم  هک  یتامادقا  اب  هلباقم  روظنم 
دیوگ یم  مه  دعب  دنریگب ، ار  ام  تفرشیپ  يولج  دنهاوخ  یم  دنا و  هتخاس  رگیدمه  اب  اهتسینومک  هایـس و  عاجترا  هک  قباس  ياهفرح 

.دتسرف یم  رصانلادبع  لامج  ار  اهبوشآ  نیا  هنیزه  هک 

رگید ياـهماقم    ِ يریگتـسد نآ  زا  سپ  ینیمخ و  هللا  تـیآ  يریگتـسد  ربـخ  هـک  دادرخ  زور 15  دادـماب  زا  تیناحور  یلاـع  عجارم 
، يراـسناوخ یفجن ، یـشعرم  ماـظع  تاـیآ  دـنتخادرپ و  تیلاـعف  هب  هاـش  هیلع  هنمادرپ  عیـسو و  تروص  هب  تفاـی ، راـشتنا  تیناـحور 

تضهن .دندرک  موکحم  ار  هاش  لامعا  ییاه  هیمالعا  رودص  اب  دادرخ  ياهزور 15 و 16  رد  يدورهاش  میکح و  ییوخ ، یناگیاپلگ ،
لوط رد  : » تشون ناریا  ناملـسم  مدرم  هب  باـطخ  دادرخ  رد 19  يا  هیمالعا  تموکح ، لامعا  هب  دـیدش  ضارتعا  نمـض  مه  يدازآ 

هللا تیآ  ترـضح  دـیلقت ، عجرم  دوش و  یم  تراسج  مالـسلا  هیلع  ماما  يامظع  تباین  عینم  ماقم  هب  هک  تسا  راـب  نیلوا  ناریا  خـیرات 
ینادنز یهاشنهاش  دراگ  زابرس  اهدص  نایم  رد  دوخ  هناخ  رد  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  ترـضح  .دوش  یم  ینادنز  هدیدزد و  ینیمخ 

هار همین  زا  دـندوب ، هدومن  تکرح  دهـشم  زا  نارهت  مدرم  نینوخ  بالقنا  رد  تکرـش  يارب  هک  ار  ینـالیم  هللا  تیآ  ترـضح  تسا و 
مقر تریغاب ، مدرم  .دننک  یم  ینادنز  یعمج  هتسد  ار  رگید  ياهرهـش  زیربت و  دهـشم و  مق و  زاریـش ، نارهت ، ياملع  دندنادرگزاب و 

ار دوخ  تخل  ياه  هنیس  تکلمم ، نیا  هدیـسر  ناج  هب  نایرع و  مدرم  .تسا  زواجتم  رفن  رازه  هد  زا  روشک  رد  اه  یمخز  اه و  هتـشک 
« ...دندشن رابج  تموکح  میلست  دندرپس و  رابج  روتاتکید  هاش  لسلسم  ياهرابگر  هب 

رد هک  دـننک  یم  تـسرد  یگتخاـس  هیمـالعا  کـی  دـعب  دـنک و  دازآ  ار  ینیمخ  هللا  تـیآ  هـک  دوـش  یم  روـبجم  هاگتـسد  اـجنیا  رد 
: دوب هدشن  رداص  یعجرم  چیه  فرط  زا  هک  تفای  راشتنا  تاعوبطم 

نایاقآ تارـضح  یماظتنا و  تاماقم  نیب  نوچ  تسا ، هدـیدرگ  لصاو  روشک  تینما  تاعالطا و  ناـمزاس  زا  هک  یمـسر  عـالطا  قبط 
هدیدرگ لصاح  نانیمطا  مهافت  نیا  زا  درک و  دنهاوخن  هلخادـم  یـسایس  روما  رد  هک  هدـش  لصاح  مهافت  یتالحم  یمق و  ینیمخ و 

.دندش لقتنم  یصوصخ  لزانم  هب  نایاقآ  اذه  عم  داد  دنهاوخن  ماجنا  یلمع  روشک  تاماظتنا  حلاصم و  فالخرب  نایاقآ  هک  تسا 

ینبم يدیدش  هیمالعا  دادرم  رد 14  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  بیترت  نیدـب  دوش و  یم  يدایز  تاعیاش  بجوم  هیمالعا  نیا 
تسا و یغورد  هیمـالعا  نیا  تسا  صخـشم  ياـضما  دـقاف  نوـچ  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  رـشتنم  تسا ، غورد  ناـیرج  نـیا  هـکنیا  رب 

نانیمطا لباق  تسا و  تسردان 
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هاش .دریگ  یم  ماجنا  تاباختنا  دننک و  یم  غالبا  مه  روشک  ترازو  هب  .دوش  یم  عورـش  سلجم  تاباختنا  رگید  الاح  شدـعب  .تسین 
رد اـم  اریز  دوش ، یم  زاـغآ  ناریا  خـیرات  راودا  نیرتـمهم  زا  یکی  ینونک  هینینقت  هرود  : » تفگ انـس  خاـک  رد  سلجم  حاـتتفا  ماـگنه 

دروم راب  هسود  ام  تکلمم  نآ ، یط  دوب  روشک  ناریا و  خیرات  زا  هرود  نیرتکانرطخ  دیاش  هک  ینارود  رد  دوخ  هلاس  تسیب  براجت 
« .تفرگ رارق  طوقس 

.دوش یم  باختنا  يریزو  تسخن  هب  هلصافالب  مه  روصنم  دهد و  یم  افعتسا  ملع  ياقآ  دش  لیکشت  سلجم  هک  ینامز 

حالطـصا هب    ِ تلود کـی  یتسیاـب  ـالاح  هداد و  ماـجنا  ار  شدوـخ  راـک  ملع  هـکنیا  یکی  دوـش : یم  حرطم  ثـحب  ود  اـجنیا  رد  س :
ياهتارکونکت زا  یعمج  ناونع  هب  زین  یقرتم » نوناک   » بوخ .دـشاب  اهییاکیرما  دـییأت  دروم  دـصرددص  هتبلا  هک  دـیایب ، کیتارکومد 

ار نیون » ناریا  بزح  ، » دـندمآ سلجم  هب  یتقو  اهنیا  .دوب  اهییاکیرما  لآ  هدـیا  مه  اهنآ  ندـمآراک  يور  هک  دـندوب  اکیرما  رادـفرط 
مه فلتخم  لفاحم  رد  دعب  .دنتشاد  رایتخا  رد  ار  دش -  یم  هدنیامن  هک 150  ناگدنیامن -  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دندرک و  سیسأت 

رادفرط هک  يزرمارف  نمحرلادبع  یتشد و  یلع  یتح  .تسا  روصنم  ناش  يریزو  تسخن  دزمان  اهییاکیرما  هک  دوب  حرطم  عقوم  نامه 
تـسخن هک  دـنک  یم  حرطم  یـصوصخ  تاسلج  رد  دروم  نیدـنچ  روصنم  ِدوخ  ای  دـننک  یم  هراشا  هلأسم  نیمه  هب  دـندوب ، سیلگنا 

.دوب هدش  ییاه  تبحص  هدرپ  تشپ  هک  تسا  مولعم  متسه ؛ نم  هدنیآ  ریزو 

نآ و  هداد ، ماجنا  ار  شراک  وا  هک  دـندرک  یم  ساسحا  هدـش  مامت  ار  ملع  تموکح  اهییاکیرما  هک  درک  دـیدرت  دوش  یمن  ًابیرقت  ج :
هفایق هک  دننکب  نیعم  ار  یتموکح  یتسیاب  نالا  تسا و  هدرک  ار  اهراک  نیا  دـهدب ، یـساسا  نوناق  رد  دـیاب  تسا و  مزال  هک  یتارییغت 

هک ار  هدرکلیصحت  ياهناوج  نیمه  زا  هدع  کی  تروص  نیمه  هب  .تسین  يدیدرت  نیا  رد  .دشاب  هتشاد  هاوخ  یقرت  یقرتم و  ناوج و 
« نیون ناریا   » مان هب  اهنیا  مه  دعب  دننک و  یم  عمج  یقرتم  نوناک  مانب  ادیوه  لثم  دیآ ، یم  نوریب  مه  ریزو  تسخن  ًادـعب  اهنآ  نایم  زا 

بزح يورین  ناونع  هب  ادتبا  روصنم  .دننک  یم  ادـیپ  ار  ناگدـنیامن  زا  هظحالم  لباق  تیرثکا  کی  دـننک و  یم  تکرـش  تاباختنا  رد 
مه رییغت  نیا  دـنک ، حاتتفا  ار  سلجم  دـیاب  هاش  هک  یماـگنه  هلـصافالب  دوش و  یم  باـختنا  سلجم  رد  تیرثکا ) حاـنج   ) نیون ناریا 

روصنم يریزو  تسخن  مکح  دهدب و  أفعتسا  دورب و  سلجم  هب  یتح  هکنیا  نودب  دهد ، یم  أفعتسا  ملع  .دوش  یم  داجیا  يداع  روطب 
ینعی .دننک  یمن  تیاعر  مه  ار  ینوناق  طباوض  زا  مادک  چیه  .دوش  یم  رداص  دـنریگب  هیدـییأت  سلجم  زا  دـنهاوخب  هکنیا  نودـب  زاب 

نیا
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يا هدـحاو  هدام  تروص  هب  اهییاکیرما  هک  ار -  نویـسالوتیپاک  هحیال  لبق  یتدـم  ملع  .تفرگ  یم  ماجنا  هلجع  اـب  یلیخ  دـیاب  هلئـسم 
دیدرت نآ  رد  يدایز  ناگدنیامن  نوچ  .دیـسرن  بیوصت  هب  نارود  نآ  رد  اهتنم  دوب ، هداد  داهنـشیپ  یلبق  سلجم  هب  دـندوب  هدرک  هیهت 

تـسخن روصنم  ياقآ  یتقو  سلجم ، رد  مینیب  یم  اـم  هکنآ  لاـح  .دـندرک  یمن  لوبق  يا  هدـع  هصـالخ  دوب و  ثحب  دروم  دنتـشاد و 
هب ار  نیا  هتبلا  هک  نویـسالوتیپاک  هحیـال  زا  تستراـبع  یکی  اـهنیا  نیب  هـک  درب  یم  سلجم  هـب  یفلتخم  ياـه  هحیـال  دوـش  یم  ریزو 

ههبج سلجم ، هرود  نیا  تاباختنا  رد  .دـهد  یم  هئارا  دـشاب ، صخـشم  شرهاظ  هکنیا  نودـب  هدـیچیپ ، یلیخ  عوضوم  کـی  تروص 
رفن ناریا 100  مامت  يارب  .دنک  یم  یفرعم  ناریا  مامت  يارب  ار  شدوخ  ياهادیدناک  یتح  .تسا  تاباختنا  رد  تکرش  راتـساوخ  یلم 
نیا هک  دـنک  یم  رـشتنم  يا  هیمالعا  تسا ، یگـشیمه  شور  ناـمه  هب  تاـباختنا  هک  دـنیب  یم  یتقو  یلو  دـنک ، یم  یفرعم  ادـیدناک 

هک دـنادب  اـیند  دراد ، یم  زاربا  تاـباختنا  يزاـب  بش  همیخ  هب  تبـسن  ار  دوـخ  راـجزنا  رفنت و  ناریا  تـلم  : » تـسه نآ  رد  تـالمج 
یـشیامرف و تاـباختنا  راـب  ریز  ناریا  تـلم  .تـسا  ینوناـقریغ  دادرم ، زا 28  دـعب  راودا  ریاـس  دـننام  مـکی  تـسیب و  هرود  تاـباختنا 
یلم و هـهبج  ناربـهر  تراـسا  هـمادا  دادرخ و  راتـشک 15  هئطوـت  دـیوگ  یم  یلم  ههبج  مه  زاـب  .تفر » دـهاوخن  سلجم  ینوناـقریغ 

.تسا نمهب  مشـش  نیگنن  مودـنارفر  يدیفـسور  هیام  تاـباختنا  نیا  تسا  هدوب  یتاـباختنا  نینچ  ماـجنا  روظنم  هب  یبهذـم  ناـیاوشیپ 
رغـصا رــصانرمق ، رفناـشوک ، یخیاـشم ، يداـضتعا ، هـکلم  .دنتــسه  اـهنیا  اـه  قدـصم  اهادـخهد ، اـه  سردـم  نیــشناج  ناـنطومه 

رخاف رادرس  تسایر  نارود  .تسا  هتشون  گنشق  یلیخ  .دنتسه  ادخهد  قدصم و  سردم و  نیـشناج  شحاوف  شابوا و  ناهاوختلود ،
یم ار  يدـیدج  ياـهمدآ  دیفـس  بـالقنا  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  انـس  سلجم  رد  فرـشالاردص  هداز و  یقت  یلم و  ياروـش  سلجم  رد 
دوب یتاناویح  نآ  زا  هک  ار  یضایر  هللادبع  سدنهم  دننک و  یم  انـس  سلجم  سیئر  ار  یماما  فیرـش  هک  تسا  بیترت  نیدب  .دهاوخ 
.دوش یم  عورش  يدازآ  تضهن  نارس  همکاحم  مه  عقوم  نیا  رد  .دننک  یم  یلم  ياروش  سلجم  سیئر  دش  مادعا  بالقنا  زا  دعب  هک 

یم یبلاج  رایسب  رایـسب  ياه  تبحـص  اجنیا  رد  هدوب ، ناگدنوش  همکاحم    ِ یلـصا عفادم  هک  ناگرزاب  سدنهم  هتبلا  همکاحم  نیا  رد 
تـسا كاب  هچ  همکاحم  زا  میوگ  یم  هکنیا  تسا ، كاب  هچ  همکاحم  زا  تسا  كاپ  باـسح  هک  ار  نآ  : » دـیوگ یم  هلمج  زا  .دـنک 

تسا رتکبس  ادخ  هاگداد  رد  دشاب  رت  نیگنس  رتروطق و  امش  هاگداد  رد  ام  هدنورپ  ردقره  اریز  تسا  یهلا  لدع  هاگداد  رد  مدوصقم 
نیا .تـسین  ینارگن  اـم  يارب  دـشاب ، هتـشادن  ینارگن  همکاـح  تأـیه  ینعی  اـم  فرط  رگا  نیارباـنب  .دوـب  دـهاوخ  رتکاـپ  ناـمباسح  و 

ام هاگداد  هک  يروطنامه  .تسا  هبناجود  همکاحم  همکاحم ،
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دهاوخ همکاح  تأیه  امـش و  سرداد  مه  ناریا  تلم  دیتسه و  ام  هدنورپ  ناسرداد  امـش  .دشاب  یم  زین  همکاح  تأیه  هاگداد  تسه ،
«. دوب

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد 

، دوش یم  رتدنلب  اهرس  رتخارف و  اه  هنیـس  دبوک ، یم  اهرـس  رب  هک  يزرگ  ره  دنز و  یم  تلم  هنیـس  رب  دادبتـسا  هک  يریت  ره  ربارب  رد 
همکاحم یماظن  هتسبرد  هاگداد  رد  ار  يدازآ  تضهن  نادنزرف  نارـس و  .ددرگ  یمرب  شدوخ  هب  رتدیدش  رتکانزوس و  هدراو  تابرض 

یناریا و نایوجشناد  ار  شیازس  دیونش و  یم  اکیرما  اپورا و  ياهویدار  اه و  همانزور  رد  ار  شا  یئاوسر  سوک  مینک ، یم  موکحم  و 
هب تیطورشم  زا  دعب  مطالتم  دادبتسا  لاس  يدنا  لهچ و  همانزارت  .دنریگ  یم  ایلاتیا  شیرتا و  ناملآ و  هدحتم و  تالایا  رد  یناریاریغ 
یم همانرب  ربهر و  تاـجن و  هار  هدـمآ و  گـنت  هب  گـنن  رقف و  ملظ و  راـشف  ریز  مدرم  تیرثکا  .تسا  هدـش  یهتنم  ینازرل  یئاوسر و 

.دنیوج

ناگرزاب ياقآ  زا  دـنک ، عطق  ار  يو  تبحـص  هک  نیا  يارب  هاگداد  سیئر  دـنز  یم  اهفرح  نیا  زا  سب  زا  هرخالاب  .تسا  بلاج  یلیخ 
.تسا و هدوب  شحاوف  مایق  دیوگ  یم  قح  هب  باوج ، رد  ناگرزاب  تسیچ ؟ دادرم  مایق 28  دروم  رد  امش    ِ یعطق رظن  دنک ، یم  لاؤس 

.دنک یم  يریگولج  شتایعافد  همادا  زا  رگید  هاگداد  سیئر  تروص  نیا  هب 

هد هب  مه  یباحس  رتکد  نادنز و  لاس  هد  هب  ناگرزاب  یناقلاط و  ياقآ  دنوش ؛ یم  موکحم  اهنیا  دوش و  یم  مامت  نایرج  نیا  اجنیا  رد 
نیا رد  ...و  لاس  راهچ  لاس و  جنپ  هب  بیترت  نیمه  هب  مه  هیقب  لاس و  شـش  هب  یباحـس  سدنهم  دعب  .دوش  یم  موکحم  نادـنز  لاس 

.تسا يدنک  لتق  زا  ترابع  نآ  و  دنکش ؛ یم  ودرگ  شمد  اب  هاش  قافتا  نیا  اب  هک  دتفا  یم  یقافتا  خیرات 

: هتشون وا  .دراد  یبلاج  هتشون  باقع » ریش و   » باتک هدنسیون  لیب  زمیج 

نیا هب  هک  نینچمه  يو  .درک  زاغآ  بوکرس  زواجت و  تسایـس  اب  ار  دوخ  تنطلـس  زا  يا  هزات  نارود  هاش  يدنک ، فا  ناج  گرم  اب 
هیلع اـتدوک  زا  سپ  هک  تشاد  یـسک  هب  کـیدزن  یتهابـش  هک  ییاـکیرما  دـحتم  کـی  دوخ  راـنک  رد  داد  یم  همادا  یتـموکح  هویش 

هک دوب  هتخود  مشچ  وا  هب  یلاحـشوخ  اب  هاش  هک  دوب  نوسناج  هزات  دحتم  نیا  .دید  یم  دوخ  رانک  رد  دوب ، هدمآ  راکِرـس  رب  قدـصم 
زا شرادید  نامز  هچ  هناتسود  هطبار  هاش  اب  وا  .دوب  هبرجت  بحاص  ناریا  هرابرد  اکیرما  خیرات  رد  يرگید  روهمج  سیئر  ره  زا  شیب 

ار يدـنک    ِ یجراخ تسایـس  بوچراچ  زا  شخب  نآ  اهنت  نوسناـج  .دوب  هدرک  رارقرب  اـکیرما  زا  هاـش  دـیدزاب  ناـمز  رد  هچ  نارهت و 
نتشاد هگن  رارقرب  رد  شترا  سیلپ و  يورین  دربراک  لوبق  رشب و  قوقح  هدنریگربرد  هک  داد  رارق  دییأت  دروم 
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يادصورـس رپ  همانرب  اب  نوسناج  ندنیل  .دنتفر  یم  رامـش  هب  اکیرما  نادـحتم  زا  شنامکاح  هک  دوب  موس  ناهج  زا  يروشک  رد  تابث 
رد هک  ناریا  رـسارس  رد  ناگدـننکرهاظت  دـض  رب  يراب  تنوشخ  راتفر  اب  نآ  رب  هوالع  دوب و  قفاوم  دیفـس  بالقنا  هاش و  تاحالـصا 

.دمآ یم  باسح  هب  اکیرما  عفانم  ظفاح  هاش  صخش  وا  يارب  .دوب  قفاوم  رتشیب  تفرگ ، ماجنا  ( 1963  ) لاس 1342

لاس رخاوا  يادصورـس  نآ  اب  يدـنک  روطچ  .دریگ  یم  تروص  يدـنک  نارود  رد  همکاحم  نادـنز و  اهیریگتـسد و  ماع و  لـتق  س :
؟ دنک یم  قلطم  توکس  لاس 42  رد  اجنیا  ، 39

هک داد  رارق  دـییأت  دروم  ار  اکیرما    ِ یجراخ تسایـس  بوچراـچ  زا  شخب  نآ  نوسناـج  ندـنیل  دـیوگ ؛ یم  اـجنیا  ار  نیمه  نیع  ج :
هک دوب  موس  ناهج  زا  يروشک  رد  تابث  نتـشاد  هگن  رارقرب  يارب  شترا  سیلپ و  ياهورین  دربراک  لوبق  رـشب و  قوقح  هدـنریگربرد 

 . يدنک تسایس  ینعی  دنشاب ؛ اکیرما  دحتم  شنامکاح 

.هدوب اکیرما  عفانم  زا  عافد  نامه  نآ  ساسا  سپ  بوخ ؛ س :

يارب اکیرما  گرزب  تاجناخراک  .دـیگنج  یم  ًاعقاو  مسیزان  هیلع  .هدوب  رـشب  قوقح  مه  لصا  کـی  هک  تسا  یعیبط  هکنیا  ینعی  ج :
فرط زا  دنس  نیا  .میراد  ار  دنس  نیا  .دنداتسرف  یم  هحلـسا  دندرک  یم  طقاس  ار  ییاکیرما  ياه  یتشک  هک  اهنآ  هیرحب  يارب  اهیزان ،

دوب يدنک  یکی  وکیمورگ ، هتفگ  نامه  لثم  هتشاد ، دوجو  اکیرما  اتود  هشیمه  ینعی  هدمآ ؛ نوریب  مه  دانـسا  زا  هدمآرد ، مه  اکیرما 
یم ارجا  ار  نوسناج  تسایس  دیاب  .درک  یم  ارجا  ار  اکیرما    ِ یمومع تسایس  دیاب  هتسناوت و  یمن  اما  هتساوخ  یم  شلد  ییاهزیچ  هک 

سیئر هک  تسا  یمومع  تسایـس  کی  دریگ  یم  ماجنا  لاح  نیع  رد  تسایـس  ات  ود  هشیمه  اکیرما  رد  .تلوزور  لـثم  تسرد  درک ؛
هب ار  نیا  هک  تسا  تموکح  ِدوخ  تیلک  هک  تسه  مه  یلک  تسایـس  کـی  دـهد ، یم  ماـجنا  دراد  شدوخ  هک  یتـعیبط  اـب  روـهمج 

اهییاکیرما و یعیبط  عفانم  دوش و  یم  رواهنزیآ  لثم  تسرد  قلطم  يدحتم  مه  نوسناج  بیترت  نیا  هب  .دـهد  یم  ماجنا  لکـش  نیمه 
رد .نیون  ناریا  بزح  هلأسم  الاح  بوخ ؛ .تسین  يرگید  زیچ  چیه  تسا و  هدننک  نییعت  رازاب  .تسا  نیمه  نیع  مه  ناتسلگنا  لثم  ای 

ار نویـسالوتیپاک  ياج  دیاب  الاح  .دریگ  یم  تسدـب  ار  تموکح  مه  نیون  ناریا  بزح  دوش  یم  لیکـشت  اهنایرج  نیا  هک  لاح  نیع 
تسه و وریغ ...  اپورا و  رد  یلم  ههبج  هرگنک  مود و  یلم  ههبج  قدـصم و  رتکد  دروم  رد  لصفم  یلیخ  زیچ  کی  اجنیا  .مینک  ادـیپ 

هدش تبث  شمامت  دنتشاد  قدصم  رتکد  اب  مود  یلم  ههبج  فلتخم و  دارفا  هک  ییاهوگو  تفگ  مامت  .تسا  هدش  رشتنم  مه  شدانـسا 
رد یلم  ههبج  رد  قدصم  رتکد  هرخالاب  اجنیا  هک  وریغ  قدصم و  رتکد  روضح  رد  هرجاشم  .تسا 
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رظن نوچ  هک  دسیون  یم  باوج  رد  مه  حلاص  رایهللا  هرخالاب  دنامب و  ههبج  تروص  هب  ههبج  یتسیاب  هک  دسیون  یم  اه  همان  زا  یکی 
یلعنسح نآ  زا  دعب  .دوش  یم  لیطعت  دور و  یم  رانک  متـسه و  یفعتـسم  رگید  خیرات  نیا  زا  بناجنیا  درادن ، تقفاوم  ربهر  رظن  اب  ام 

لیکو وا  اب  هک  ار  یناتـسود  نامه  روصنم ، مه  دعب  .دندش  باختنا  دندوب ، سلجم  لیکو  ادـتبا  رد  اهنآ  .دـیآ  یم  راکِرـس  رب  روصنم 
، اسراپ ور  خرف  مناخ  یلماـع ، رقاـب  رتکد  زا  دـندوب  تراـبع  شیارزو  نیلوا  هک  دـنک  یم  یفرعم  ریزو  ناونع  هب  دـندوب  یلـصا  هورگ 

همه اهنیا  .ماس  دمحم  رتکد  يریزو و  دمتعم  نودیرف  رتکد  هناگی ، رـصان  رتکد  یتیاده ، يداه  رتکد  نامداش ، نیدلاءایـضدیس  رتکد 
.دنداد لیکـشت  ار  روصنم  تلود  هنیباک  دندش و  هفاضا  نآ  هب  مه  ملع  هنیباک  میدـق  يارزو  زا  هدـع  کی  دـندمآ و  نوریب  سلجم  زا 

هرک رد  دنتشاد و  نیپیلیف  رد  هک  یعـضو  نامه  دنتـساوخ  یم  زابرید  زا  اهییاکیرما  .دوش  یم  عورـش  نویـسالوتیپاک  مهم  ثحب  اجنیا 
دندرک هک  مه  يراک  ره  هک  دـنراذگب  دازآ  یتیانج  ره  يارب  ار  ناشدوخ  نانکراک  هیلک  هک  نیا  زا  تسترابع  نآ  و  دـنراد ، یبونج 

دنتفرگ و ار  یکچوک  رتخد  ییاکیرما  نازابرس  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  هک  میدید  نپاژ  رد  ام  دشاب .[ هتـشادن  يراک  اهنآ  اب  یـسک  [
میلـست نپاژ  ياههاگداد  هب  ار  اهنیا  دـندش  روبجم  نویـسالوتیپاک  دوجو  اـب  هک  دوب  داـیز  ضارتعا  ردـقنآ  یلو  دـندرک  زواـجت  وا  هب 

رد ار  نآ  ملع  هک  يا  هدحاو  هدام  .دوشب  بیوصت  هک  دـنهدب  انـس  سلجم  هب  یتروص  هب  ار  نیا  هک  دنتـساوخ  یم  اهییاکیرما  .دـننک 
خروم هرامـش 8296  تشاددای  نتم  دوخ ، هسلج  رد  انـس  سلجم  .ییاکیرما  نویـسالوتیپاک  هحیال  هدـحاو  هدام  داد ؛ شدوخ  نارود 

ار نارهت  رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ياربک  ترافـس  ربماسد 1963  تشاددای 299  یهاـشنهاش و  هجراـخ  روما  ترازو   26/8/1342
ترازو لیفک  مارآ  سابع  ریزو ، تسخن  ملع  هللادـسا  .دـهد  یم  ار  نآ  زا  یـشان  تادـهعت  داـفم  يارجا  هزاـجا  تلود  هب  بیوصت و 

.دوش یمن  مولعم  يزیچ  چـیه  هدام  نیا  زا  .هجراخ  روما  ترازو  لیفک  یعینـص  هللادـسا  دبهپـس  و  هجراخ ) روما  ریزو   ) هجراـخ روما 
: دیوگ یم  هک  منک  یم  لقن  باقع » ریش و   » باتک نامه  زا  مه  زاب  .دنام  یم  روج  نیمه  دوش و  یمن  بیوصت  عقوم  نآ  رد  نیا 

زا يا  هناشن  تشز ، هنایشان و  لمع  نیا  .دومن  دهاوخ  لکشم  راچد  ار  اکیرما  عفانم  هک  تسا  يراب  تبیصم  هابتشا  نویـسالوتیپاک  رد 
یشنکاو ربخ  نیا  هب  تبـسن  مدرم  دمآرد و  ارجا  هب  ات  میدروآ  راشف  ردقنآ  ام  همه  نیا  اب  یلو  دوب  مسیلایرپما  هناقمحا  نشخ و  راتفر 

یم عقاو  هچنآ  هک  دندوب  هتفایرد  روما  نارظان  ییاکیرما و  ناگدـنهوژپ  زا  يدودـعم  طقف  .دـنداد  ناشن  دوخ  زا  نیگآ  مشخ  خـلت و 
دادرارق فالخرب  .تفرگ  دهاوخ  یتیمهارپ  تروص  تدمزارد  رد  دوش 
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روط هب  نآ  یناریا  عون  میظنت  رد  دـندرک ، یم  تمدـخ  اـهایرد  يوسارفرد  هک  دوب  یناـیماظن  هدـنریگربرد  رتـشیب  هک  نویـسالوتیپاک 
ییاضق هزوح  زا  اهنت  یماظنریغ  یتح  نادنمراک  مامت  دروم  رد  دراوم و  مامت  رد  ات  دوب  هدـش  هداد  هزاجا  هدـحتم  تالایا  هب  ییانثتـسا 

هکنیا ولو  .درک  یمن  یقرف  دوب  هاگتـسد  نیا  رد  هک  یـسکره  دندروآ ، یم  هک  مه  مدختـسم  یتح  ینعی  .دننک  هدافتـسا  اکیرما  دوخ 
يانثتـسا هب  دوب  هدش  دقعنم  اکیرما  ناریا و  نیب  هک  دادرارق  زا  لکـش  نیا  .دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دـنهاوخن  اکیرما  رد  لوئـسم  دارفا 

.نآ هدرتسگ  رایـسب  دربراک  ظاحل  هب  ًاصوصخ  تشادـن ، هقباس  رگید  ياهروشک  زا  کی  چـیه  رد  یبرغ ، ناـملآ  رد  نآ  زا  يدراوم 
یم یثنخ  رثا و  یب  هدوب ، ینوزف  هب  ور  زین  ًامئاد  هک  ار  ناریا  رد  رقتـسم  ییاکیرما  ياههورگ  رب  نایناریا  ینوناق  تراظن  هنوگره  اذـل 

هراومه ناریا  لخاد  رد  ناـگناگیب  ییاـضق  تینوصم  عوضوم  .دـبای  طـسب  زین  ناـنآ  ناگتـسب  ناـشیوخ و  هب  تسناوت  یم  نیا  درک و 
(1) .تسا هدوب  زیگنارب  تیساسح  ناریا  يارب 

.دندرک يا  هناقمحا  هابتشا  هچ  هکنیا  زا  دهد  یم  یبلاج  یلیخ  لیلحت  نیا 

نیا هتبلا  هک  دیـشخبن  ار  اهییاکیرما  زگره  نویـسالوتیپاک  بیوصت  لیلد  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  هک : دنک  یم  هراشا  رگید  ییاج  رد  س :
.دش اهیناریا  ریقحت  ثعاب  اهییاکیرما  تکرح 

هسلج 67 رد  : » هک تسا  لکـش  نیا  هب  .دـهد  یم  لیکـشت  هسلج  بش  همین  اـت  انـس  سلجم  .تسا  نیمه  نیع  تـسا ، ریقحت  هـلب ؛ ج :
هدافتـسا هب  طوبرم  تلود  هخروم 25/11/1342  هرامـش 2157 2291 18  هحیال  هییوژ 1964   25 دادرم 1343 ، موس  انـس ، سلجم 

نواعم يراصنا  رتکد  ياقآ  روضح  اب  نویسیمک  نیا  رد  ار  نیو  دادرارق  ياهتیفاعم  اهتینوصم و  زا  ناریا  رد  اکیرما  یماظن  ناراشتـسم 
يارب دیـسر و  بیوصت  هب  یتراـبع  تاحالـصا  اـب  هدـحاو  هداـم  یفاـک  ثحب  زا  سپ  عقاو و  یگدیـسر  دروم  هجراـخ ، روما  ترازو 
ياـقآ گـنج و  ریزو  یعینـص  دبهپـس  راـسمیت  روضح  اـب  ار  هحیـال  روـبزم  نویـسیمک  .دـش  لاـسرا  گـنج  نویـسیمک  هب  رظنراـهظا 

هک دومن  بیوصت  ار  نآ  هجراخ ، نویـسیمک  رظن  زا  دـییأت  نمـض  هداد و  رارق  روش  دروم  هجراخ  روما  ترازو  نواعم  یکـسردنفریم 
« يدوعسم سابع  هجراخ  نویسیمک  ربخم  .دوش  یم  میدقت  انس  مرتحم  سلجم  لوا  روش  يارب  ریز  حرش  هب  نآ  شرازگ  کنیا 

هحیال هب  هجوت  اب  : » هدـحاو هدام  .نیو  دادرارق  ياهتیفاعم  اهتینوصم و  زا  ناریا  رد  اـکیرما  یماـظن  ناراشتـسم  هدافتـسا  هزاـجا  هحیـال 
تلود و خیرات 25/11/1342  هرامش 18-2291-2157 

صص 220 221. ، 1371 هتخاف ، رشن  نارهت ، نایلرب ، هدنزورف  همجرت  باقع ، ریش و  لیب ، .ا  .زمیج  - 1
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ناراشتـسم ياضعا  سیئر و  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  تلود  هب  هدش ، میدقت  انـس  سلجم  هب  خیرات 21/11/1342  رد  هک  نآ  مئامض 
اـهتینوصم و زا  دنـشاب ، یم  یهاـشنهاش  تلود  مادختـسا  رد  هطوبرم  هماـن  تقفاوـم  بجوـم  هب  هک  ناریا  رد  هدـحتم  تـالایا  یماـظن 
قباطم 29 لـیروآ  خـیرات 18  رد  هک  نیو  دادرارق  لوا  هداـم  لوا ، دـنب  رد  فوصوم  ینف  يرادا و  نادـنمراک  لـماش  هک  ییاـهتیفاعم 

«. دیامن رادروخرب  دشاب ، یم  تسا  هدیسر  أضما  هب  هام 1340  نیدرورف 

نیا اـب  تفلاـخم  رد  دـندوب ، نیون  ناریا  هدـنیامن  سلجم ، رد  شرـسپ  ود  هک  هاـشنهاش  رتـفد  سیئر  يدوبهب    ِ يربـهر تحت  یهورگ 
روصنم .دنراد  روضح  نانچمه  وا ، رسپ  ود  اما  .دنک  یم  رانکرب  ار  يدوبهب  دسر ، یم  هاش  هب  یتقو  نآ  ربخ  .دننک  یم  تبحص  هحیال 

: دیوگ یم  هدش ، رکذ  یسوساج  هنال  دانسا  دلج 30  رد  نآ  دانسا  نابآ 1342 ، رد 12  يو  اب  اکیرما  ترافس  وضع  اب  هک  یتاقالم  رد 
در هب  تسا  سلجم  وضع  هک  شدـنزرف  هلیـسو  هب  ار  ناگدـنیامن  زا  يدادـعت  اریز  هدـش  رانکرب  رابرد  رد  شماقم  زا  يدوبهب  ياـقآ  »

، دبمار ناگدنیامن  زا  نت  هس  هدنیآ  هبنـش  هس  هدـش و  شیوشت  یلیخ  ارجام  لک  دروم  رد  هاش  هک  دوب  هتفگ  يو  .هدرک  قیوشت  هحیال 
«. تفگ دنهاوخ  نخس  تیعضو  هحیال و  زا  تیامح  رد  نیفلاخم  زا  رگید  یکی  روپ و  پیترس 

1343 /.../ خروم 21 هسلج 104  تارکاذـم  تروص  سلجم ، ناـیرج  هک  دـیوگ  یم  سیئر  ياـقآ  ندرک ، ثحب  هب  دـننک  یم  عورش 
هدافتـسا هزاجا  هب  عجار  هجراخ  نویـسیمک  شرازگ  سیئر  بیان  تسه : روط  نیا  خـیرات  هرامش 15  دنـس  قبط  یلم  ياروش  سلجم 

سلجم رد  الاح  هدـحاو  هدام  دوش : یم  تئارق  تسا ، حرطم  نیو  دادرارق  ياـهتیفاعم  اـهتینوصم و  زا  ناریا  رد  ییاـکیرما  ناراشتـسم 
یم یبدا  .دوب  نونفلاراد  هسردم  رد  ام  هدر  مه  .تسا  يا  هضرع  یب  مدآ  ًالـصا  .تسا  نیـسح ...  تسا  سیئر  بیان  تسین ، یـضایر 

عورـش روش  نیاربانب  هدش  بیوصت  مراهچ  هسلج  رد  یتیروف  کی  هحیال  کی  نیا  سیئر  بیان  .تسا  هدوب  مه  حرف  راکـشیپ  .دناوخ 
فلاخم ناونع  هب  .تسا  روشک  نیناوق  اب  حـیاول و ...  ندوب  یفاـنم  هب  عجار  هدـنب  راـطخا  .دوب  روپ  پیترـس  فلاـخم  نیلوا  .دوش  یم 

.دنک یم  یلصفم  ثحب  دیآ و  یم  دعب  دنک ، یم  تبحص 

؟ هن ای  تسا  نکمم  دیئامرفب  تبحص  يا  همان  ماظن  راطخا  رد  یتشاد  تقو  هقیقد  جنپ  سیئر  بیان 

.دنک یم  تبحص  روپ  پیترس 

يریگ يأر  دوش ، در  هک  دـسر  یم  داهنـشیپ  هسلج  رخآ  رد  دوـش ، یم  ماـمت  هک  اهتبحـص  هرخـالاب  .دوـش  یم  تبحـص  هراـب  نیا  رد 
ناونع هب  دیفس  هرهم  رضاح ، رفن  زا 136  .دوش  یم  ماجنا  یفخم 
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تـسا نیا  رت  بلاج  همه  زا  .دوش  یم  بیوصت  فالتخا  يأر  اب 13  ینعی  .يأر  فلاخم 61  تمالع  هب  هایـس  هرهم  يأر و  قفاوم 74 
يأر دنتـساوخ  یمن  ًامتح  هکنیا  ناونع  هب  هسلج  رد  ًالـصا  .دـندرکن  تکرـش  يریگ  يأر  رد  نیون  ناریا  ياضعا  زا  يدایز  هدـع  هک 
عورش اهـشنکاو  دعب  هب  نیا  زا  .دش  بیوصت  توافت  يأر  نیا 13  اب  هرخالاب  هک  تسا  نیا  .دـمآرد  نآ  حاضتفا  هک  دـنهدب ، فلاخم 
ترابع نآ  نیرتمهم  دوش و  یم  ادـیپ  ییاهدـیدهت  فلتخم  ياهاج  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  لوا  هک  ییاهـشنکاو  .دـش  دـهاوخ 

نآ هیـضیف  هسردـم  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  .دوـب  مه  هاـش  دـلوت  زورلاـس  هک  نابآ 1343  مراـهچ  زوررد  ماـما  نیـشتآ  تاـنایب  زا  تسا 
یمظعلا هللا  تیآ  دوش و  یم  عورش  هلمح  هک  تسا  مولعم  شرهاظ  زا  .دوش  یم  عورـش  اهتفلاخم  رگید  شدعب  دننک ، یم  ار  اهتبحص 

یم فرط  نآ  فرط و  نیا  ییاهثحب  هکنیا  ات  دوش  یم  مامت  همه  اهنیا  .دـنک  یم  رداص  هیمـالعا  نویـسالوتیپاک  هیلع  یفجن  یـشعرم 
بـش هک  دـسر  یم  نیا  هب  هرخالاب  هکنیا  اـت  دوش  یم  تخـس  یلیخ  اـهیریگرد  هصـالخ  .دـهد  یم  یتاحیـضوت  ریزو  تسخن  دوش و 

ینوردنا و قاتا  رد  نتـسکش  اب  دندرب و  هلمح  ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  لزنم  هب  حلـسم ، نازابرتچ  اهودـنامک و  نابآ 133  مهدزیس 
هب امیپاوه  هلیسو  هب  هلصافالب  دابآرهم و  هاگدورف  هب  ًامیقتـسم  دندروآ و  نارهت  هب  تعرـس  هب  ار  ناشیا  لوئـسم ، مادخ  متـشو  برض 

: دهد یم  حرش  نیا  هب  يا  هیعالطا  مه  میژر  .دندرک  دیعبت  هیکرت 

تیمامت لالقتـسا و  تلم و  عفانم  هیلع  هیلاراشم  تاکیرحت  ینیمخ و  ياقآ  هیور  نوچ  یفاـک  لـیالد  دـهاوش و  قثوم و  عـالطا  قبط  »
هدش مامت  اجنیا  رد  ار  هلأسم  ًابیرقت  دـیاب  .دـندش » دـیعبت  ناریا  زا  نابآ 1343  خیرات 13  رد  دوب  هدش  هداد  صیخـشت  روشک  یـضرا 

تـسخن هب  دوب ، ییاراد  ریزو  هک  ار  ادـیوه  هاـش  هلـصافالب  دوب و  لاـس 43  ناـمه  رد  .دوش  یم  رورت  روـصنم  مه  دـعب  .مینکب  ضرف 
.دنک یم  باختنا  يریزو 

.مینزب فرح  اهدرک  هلأسم  هرابرد  يردق  س :

زا تسا  ترابع  نآ    ِ يزکرم هتـسه  یلو  دوش ، یم  ضوع  دریگ و  یم  گنر  یلیخ  .تسا  جـنرغب  رایـسب  اهدرُک  هلأسم  دـیناد  یم  ج :
ندشادیپ تروص  هب  طقف  یخیرات  هرود  نیا  رد  ار  نیا  و  ناشدوخ ،   ِ يدرُک تیلم و  گنهرف و  ظفح  يارب  ناتسدرک  مدرم  شـشوک 

.تسین نکمم  نیا  زا  ریغ  هک  دنناد  یم  ناشناربهر  دنرادن و  يرتشیب  ناکما  چیه  .دید  ناوت  یم  روشک  هس  نیا  رد  اهیراتخمدوخ 

؟ تسیچ رطاخ  هب  اهیلیئارسا  لفاحم  عافد  س :

، دشاب یمالسا  يروهمج  ررض  هب  دگنجب و  يرگید  هیلع  یسک  هک  اجره  رد  لیئارسا  ج :
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کیدزن هیکرت  هب  ردق  نآ  لییارسا  .تسا  هدمآ  هاتوک  تسین و  اهدرک  اب  دراد ، هیکرت  اب  هک  یطابترا  رطاخ  هب  نآلا  یلو  .تسا  قفاوم 
.دنا هدمآرد  دحتم  تروص  هب  روشک  ودره  رگید  هک  هدش 

 ... یماظن و داحآ  س :

زایتما کی  قارع  رد  هک  مدرک  فیرعت  میدرگرب ؛ هاش  يرگیماظن  هلأـسم  هب  .دـننک  یم  يزاـب  ار  شقن  نیا  رگید  اـهنآ  زیچ ؛ همه  ج :
اب دـندوب و  پچ  تالیامت  ياراد  دـندرک و  یم  هزرابم  لالقتـسا  يارب  هک  ییاـهورین  ربارب  رد  ار  اـکیرما  روتـسد  راـفُظ  رد  تفرگ و 

.درک ارجا  دندرک ، یم  کمک  اهنآ  هب  دنتشاد و  هطبار  يوروش 

.دنتفرگ یم  کمک  ندع  قیرط  زا  یبونج و  نمی  زا  س :

يا هناـخدارز  حالـس و  كانتـشحو  دـیرخ  مه  شموس  .دـندوب  تسیلایـسوس  نوچ  دـنتفرگ ، یم  کـمک  یبوـنج  نمی  قـیرط  زا  ج :
هجدوب ار  شرالد  دراـیلیم  هک 12  یفازگ  لوـپ  رادـقم  .دیـسر  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هب  شمظعا  تمـسق  هک  دوـب  هدرک  تسرد 

 ِ یهدب هدیسر و  درایلیم  هب 20  نالا  تسا ، هدنام  یقاب  هچنآ  .دننکب  باسح  دنهاوخ  یم  اهییاکیرما  هچره  ات  دندوب  هتـشاذگ  يدازآ 
، داتفا قافتا  یجراخ  تسایـس  رد  نارود  نیا  رد  هک  يرگید  ثداوح  .دوب  يرگیماظن  زا  يا  هتکن  مه  نیا  تسا ؛ تباب  نیا  زا  اکیرما 

.تسا وکا  لیکشت  وتنس و  نامیپ 

.تسه مه  دادغب  نامیپ  س :

.دوب یلوا  هک  نآ  ج :

.دندرک رورت  ار  دوب -  دادغب  مزاع  ریزو و  تسخن  هک  ار -  ءالع  نیسح  مالسا ، ناییادف  لاس 34  رد  س :

طقف لوا  دوب و  يداصتقا  وکا  نامیپ  .دوب  يوروش  دض  وتنـس  نامیپ  یـسایس  ظاحل  زا  .دش  تسرد  کپوا  وتنـس و  ياهنامیپ  دـعب  ج :
زا لکـشتم  مه  کپوا  ناـمیپ  .دـندش  هفاـضا  نآ  هب  رگید  ياـهروشک  دـعب  تفرگ ، لکـش  ناریا  ناتـسکاپ و  هیکرت ، ياـهروشک  رد 

رییغت یلیخ  يوروش  ناریا و  طباور  دوبهب  تیعضو  یجراخ ، تسایس  ظاحل  زا  .دش  لیکـشت  ناریا  راکتبا  اب  هک  دوب  یتفن  ياهروشک 
نآ رد  يوروش  هکنیا  يارب  .داد  دهاوخن  یکـشوم  هاگیاپ  یجراخ  روشک  چـیه  هب  هک  درک  مالعا  ًامـسر  لاـس 1960  رد  ناریا  .درک 

اهییاکیرما اب  يدرـس  گنج  هک  مه  یگنج  ظاحل  زا  .تشاد  طسوتم  درب  اب  ياهکـشوم  تشادن و  امیپ  هراق  ياهکـشوم  زونه  خـیرات 
هب دوب  کیدزن  اکیرما  درک و  تسرد  لاجنج  ابوک  رد  يوروش  کشوم  رطاخ  نیمه  هب  دوب ، تحاران  هداعلا  قوف  دوب و  هدـش  عورش 

.دنک هلمح  ابوک 
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؟ دوب يدنک  نامز  س :

هبرـض ریز  یکیژتارتسا  قطانم  دهدب ، ناریا  هب  یکـشوم  ناوت  رگا  هک  دیـسرت  یم  يوروش  مه  تقو  نامه  .دوب  يدنک  نامز  هلب ؛ ج :
اهییاکیرما تقفاوم  اب  هاش  دـعب  .درک  هاش  میژر  هب  يا  هداـعلا  قوف  تـالمح  وکـسم  ویدار  تلع  نیمه  هب  .دریگ  یم  رارق  یمتا  بمب 

رضاح يداصتقا  لئاسم  رد  درک و  هئارا  تبثم  یتاداهنـشیپ  يوروش  .دش  هنـسح  طباور  تسین و  يزیچ  هک  درک  حرطم  ار  بلطم  نیا 
يوزرآ هک  نیا  ات  دش  رـضاح  نهآ  بوذ  رد  دـعب  .داد  ناجیابرذآ  هب  ار  شدوخ  زاگ  درک و  فرـصم  دـیرخ و  ناریا  زا  زاگ  دـش و 

.دوش هدروآرب  اهیناریا    ِ یمیدق

داهنـشیپ اضردمحم  ناخاضر و  نامز  رد  اهییاکیرما  هب  راب  نیدنچ  .دندشن  راک  نیا  ماجنا  هب  رـضاح  تقو  چیه  اهتلود  نیا ، زا  شیپ 
تبون دـعب  .تفریذـپ  دـنداد ، داهنـشیپ  هک  يوروش  هب  .دـندش  یمن  رـضاح  اهنآ  یلو  دـننک ، تسرد  نهآ  بوذ  هناخراک  ات  دـندرک 

نیا دندرک و  یم  راک  اهنآ  .دوب  گنـس و ...  لاغذ  نداعم  يارب  یتاداهنـشیپ  زیربت و    ِ يزاس نیـشام  كارا ،   ِ يزاس نیـشام  هناخراک 
.دوب اضردمحم  نارود  رد  روشک  ندرک  یتعنص  رد  يرثؤم  کمک 

، دـش هدرتسگ  یگنهرف  ًاضعب  یـسایس و  حطـس  رد  طباور  نیا  یتقو  هک  دـننز  یم  يدـقن  هدوت » بزح   » هب اه  یـضعب  اـجنیا  هتبلا  س :
.ناریا رد  بزح  سیسأت  يردنکسا و  جریا  نامز  ات  تفرگ  یضقانتم  عضوم  هاش  تموکح  هب  تبسن  شدوخ  نورد  رد  هدوت » بزح  »

میوگ یم  نم  .دور  یم  مسیلایـسوس  فرط  هب  ناریا  هک ، درک  حرطم  تروص  نیدـب  ار  یثحب  ایند »  » هلجم دنتـشون و  مه  اه  هماـنزور 
.درک یم  نییعت  يوروش    ِ يراج تسایس  ار  نآ  یشم  طخ  ًامومع  هک  دوب  بزح  رد  صقن  کی  نیا 

هب کمک  زکرم  يوروش  میتشادـن ، يزیچ  یـسایس  ظاحل  زا  ناریا  رد  هک  ترجاهم ، نارود  نآ  رد  اـم  .تسا  تیعقاو  نیا  بوخ ؛ ج :
اج همه  هب  ریازجلا و  یبونج و  ياـقیرفا  یبونج و  ياـکیرما  لـثم  ییاـهاج  هب  .دوب  هدـش  اـیند  رد  هاوـخیدازآ  ارگ و  یلم  ياـهنایرج 

ساـسا وزج  ار  يوروش  کـمک  هلأـسم  اـیند  تسینومک  بازحا  ماـمت  ینعی  .دوب  اـیند  رد  يرثؤم  راـک  نیا  بوخ ، .درک  یم  کـمک 
.دندوب هداد  رارق  ناشدوخ 

.دوب رت  يوق  شا  هیاس  قانتخا  دوب و  هدش  رت  نیگنس  ناریا  رد  اه  هجنکش  اهمادعا و  هک  تسا  یعقوم  نامه  رد  تسرد  نیا  س :

ار ناش  هبرـض  اهیا  هدوت  یترابع  هب  .دوبن  میتشادن ، ینادنچ  يورین  اجنیا  رد  هک  اه  يا  هدوت  ام  هجوتم  تقونآ  رد  كاواس  قانتخا  ج :
ریز ام  نارود  نیا  رد  نآ  زا  دعب  دندوب ، هدروخ  لاس 1334  رد 
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هب تقو  نامه  ام  .دنتـشاد  رارق  كاواس  قانتخا  هبرـض  ریز  هک  دـندوب  اهنآ  لاثما  اـهکیرچ و  ياـههورگ  نآ  نارگید ، .میدوبن  هبرض 
اهراک نیا  لـگنج ، رد  نتفر  یکیرچ  هار  اـب  تفر ، ار  یـسایس  هار  دـیاب  تسین ، شهار  نیا  اـقآ ؛ هک  میتشاد  داریا  اـهکیرچ  تساـیس 

.دور یمن  شیپ 

یم هتـشک  ای  دـندوب  نادـنز  رد  ای  یبهذـم  ياهورین  زا  یهجوت  لباق  شخب  قلخ ، نیدـهاجم  ییاهکیرچ و  رب  هوالع  عقوم  نامه  س :
.دندرک یم  فیصوت  لباقریغ  ياه  تمواقم  نادنز  رد  دنتشاد و  میژر  اب  یتخس  تازرابم  یکیرچ ، تکرح  ياهنم  دندش و 

تیلاعف دازآ  رایـسب  دجاسم  دوب ، دایز  یلیخ  دوب  نویبهذـم  يارب  هک  یتاناکما  مینکب ، ار  باسح  نیا  هاش  نارود  رد  ام  رگا  ًاقافتا  ج :
.دندرک یم 

.تسا نیا  فالخ  ات 55  ات 44  لاس 43  زا  یلو  س :

، دنک یم  فجن  رد  تیلاعف  هب  عورش  ینیمخ  ياقآ  هک  یتقو  زا  .میدوبن  لئاق  هاگیاج  یبهذم  ياهورین  يارب  زونه  تقو  نآ  رد  ام  ج :
.میدرک تیوقت  ار  نآ  یلیخ  ام 

؟ دوش یم  دایز  بهذم  هب  راشف  س :

.دش مک  شرخآ  راشف  هن  دش ، مک  هن ؛ ج :

.دوش یم  دیدش  ات 55  زا 44  یلو  دش ، مک  هن ؛ س :

.تسا ات 57  مه 55  مهم  نارود  مامت  ج :

یتاجن ار ؛ یتاجن  اضرمالغ  ثحب  ای  میریگب ، ثحب  کی  ناونع  هب  ار  ینزج  نژیب  ثحب  الاح  .دـننک  یم  دـشر  یبهذـم  ياهورین  س :
.دنتشادن مدرم  يارب  رگید  يدیدج  مایپ  دندوب و  هدیسر  تسب  نب  هب  تسار  پچ و  بازحا  دیوگ  یم 

یم رانک  تسایـس  هحفـص  زا  اذـل  دوب و  راظتنا  ربص و  ناـشدوخ  ثحب  یلم  ههبج  دـعب  هب  لاس 41  زا  هک  دـنک  یم  هراشا  یتاـجن  ج :
شیپ اهنایرج  نآ  هک  ات 36 و 38  صوصخب  هیـضق 32  زا  دعب  هک  دراد  یلیلحت  نینچ  هدوت  بزح  دروم  رد  ینزج  نژیب  ِدوخ  .دـنور 

دجاسم ینعی  دنوش ، یم  ینیمزریز  فرط  کی  زا  دننک ، یم  دشر  یبهذم  ياهنایرج  نوچ  اما  .دوب  هدش  مامت  بزح  هیـضق  دیآ ، یم 
.دنوش یم  ریگتـسد  ظاعو  تعامج و  همئا  ددـنب ، یم  ار  دـجاسم  دـنک ؛ یم  تمواقم  میژر  اما  اهناتـسرهش و  نارهت و  رد  اه  هزوح  و 

کی زا  .دوش  یم  ناهنپ  یبهذم  تکرح  رگید  فرط  زا  دعب  کمران ؛ عماج  دجسم  یلیلج و  دجسم  ابق ، دجسم  دیواج ، دجـسم  ًالثم 
نیرتـگرزب زا  یکی  تفگ : یم  هک  یناـقلاط  هللا  تیآ  موـحرم  لوـق  هب  دـنوش و  یم  دـیعبت  نویناـحور  لوـق  هب  يرـس  کـی  مـه  وـس 

تسدرود قطانم  هب  دننک  ادیپ  یتصرف  نایاقآ  هک  دش  ثعاب  دیعبت  نیا  .دوب  نایاقآ  دیعبت  درک  هاش  هک  ییاهتمدخ 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 685 

http://www.ghaemiyeh.com


666 ص :

.تشاد يا  هدننک  نییعت  شقن  یمومع  تکرح  دشر و  رد  اهراک  نیا  دننک ؛ عورش  ار  یساسا  ياهراک  يرس  کی  اجنآ  رد  دنورب و 

؟ دش هتخاس  یک  داشرا  هینیسح  س :

.دش هتسب  مه  لاس 1350  سیسأت و  لاس 45  ج :

؟ درک عورش  یک  شدعب  س :

.درکن عورش  رگید  ج :

.رگید ارچ  س :

.دشن زاب  رگید  دش و  هتسب  ات 1350  .هن  درکن ...  عورش  رگید  ج :

.بجع لاس !؟  5 س :

دیعبت رد  قفاب  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  دوش ، یم  دیهش  يدیعس  هللا  تیآ  .دندوب  دیعبت  نادنز و  رد  لاح  نامه  رد  ام  نویناحور  هتبلا  ج :
.دوش یم  دیهش  مه  يرافغ  هللا  تیآ  تسا و 

.دنک یم  راک  تایهلا  هدکشناد  رد  يرهطم  ياقآ  س :

ناشیا ینارنخس  ًانمـض  شهار ، ِرـس  رد  لکـشم  عنام و  عون  رازه  اب  مه  نآ  .دنک  یم  سیردت  دیآ  یم  داتـسا  کی  دح  رد  ناشیا  ج :
کی نآ  سیئر  .دوب  تایهلا  هدکـشناد  یمالـسا ، ظاـحل  هب  اـه  هدکـشناد  نیرت  تیـصاخ  یب  میوگب ؛ امـش  هب  يزیچ  .دوب  عونمم  مه 

ود یکی  دوب ! کی  هجرد  ياهراوخابر  زا  شداتسا  کی  هدوب ! تسیسکرام  روپ  نایرآ  ياقآ  شسانش  هعماج  داتـسا  کی  دوب ! ییاهب 
رتکد یتزع و  رتکد  مه  شرایداتسا  حتفم و  دیهش  يرهطم ، دیهش  نآ  نیدتم  داتسا  .تشاد  نیدتم  رایداتسا  مه  اتود  نیدتم و  داتـسا 

دـندوب و اـهنیا  شیاهداتـسا  لاـحره  هب  اـی ؟...  دـندرک  یم  تبحـص  ویدار  رد  هک  دـندوب  یناـیاقآ  شا  هیقب  یتـجح ، رقابدـمحمدیس 
ياقآ تسا و  هدش  ینادنز  يا  هنماخ  ياقآ  تقو  نامه  رد  بوخ  دنوش ؛ یم  ینادنز  يا  هدـع  هک  تسا  نیا  دوب ! يا  هدرم  هدکـشناد 

.دش ینادنز  مه  ینیمخ  یفطصم  هدوب ، هاتوک  ناشیاهنادنز  یلو  تسا  هدش  ینادنز  یناجنسفر 

تارطاخ دوب و  ینادـنز  وا  اب  یتدـم  مه  رهورف  ياقآ  .دـش  دـیعبت  هیکرت  هب  رخاوا 43  دش و  ینادـنز  رد 43  ینیمخ [ یفطـصم  : [ س
.يوروش طباور  ثحب  هب  میدرگرب  بوخ  .تشاد  یبلاج 

ناریا عاضوا  هرابرد  هک  متفگ  اهراب  نم  لاس 1354 . رد  ناریا  هدوت  بزح  ناگرا  ناونع  هب  ایند »  » هلجم دـیآ : یم  شیپ  هلأسم  ود  ج :
.هدوب فلتخم  هاگدید  اتود 
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؟ هدوب هاگدید  اتود  س :

هب .دوب  مه  شرخآ  ِزور  ات  میرادـن ، يدـیدرت  چـیه  نآ  رد  .دوب  ام  بزح  لخاد  رد  نیا  .هدوب  فلتخم  هاگدـید  اتود  انعم  مامت  اب  ج :
جریا ینعی  دوـش ؛ یم  هدـید  داـیز  اـهزیچ  عوـن  نـیا  زا  دوـب ، بزح  سأر  رد  هاگدـید  نآ  هـک  يا  هرود  رد  .دیــشک  قـلطم  ییادــج 
رییغت زا  تسا  رت  مهم  ام  يارب  یـسارکومد  تنطلـس ، اب  یـسارکومد  هسیاقم  رد  بـالقنا  هناتـسآ  رد  یتح  هک  دوب  دـقتعم  يردنکـسا 

زا رتمهم  مسیلایرپمادـض  بالقنا  هک  نیا  رب  ینبم  دـش  زوریپ  رظن  نآ  هرخالاب  هک  دوب  نآ  لباقم  رد  مه  يرظن  بوخ  .اجنیا  رد  میژر 
.دوب بزح  لخاد  رد  شکمشک  رظن و  فالتخا  نیا  بیترت  نیا  هب  .تسا  تقوم  یسارکومد 

بزح  » خیرات ثحب  نیمه  مینک ؛ حرطم  میدرک  یم  تبحص  ناتـسود  زا  یکی  اب  ًاقافتا  زورما  هک  یلاؤس  اجنیا  رد  تسین  دب  الاح  س :
يرصتخم تسیچ ؟ هک  دشن  حرطم  تقو  چیه  وکسم  مراهچ  مونلپ  .میراد  بزح  رد  تاماهبا  يرـس  کی  ام  دینیبب  متفگ  وا  هب  هدوت ،»

مونلپ نامه  زا  بزح  نورد  یـساسا  فالتخا  هک  مراد  ار  داـقتعا  نیمه  مه  نم  ِدوخ  دـندقتعم و  اـه  یـضعب  یلو  دـش  هراـشا  نآ  هب 
مه یکی  يردنکـسا و  جریا  یکی  دـیدوب ، امـش  یکی  تشاد : دوـجو  مه  اـب  داـضتم  ناـیرج  هـس  اـجنآ  .تـسا  هدـش  عورـش  مراـهچ 

نودـیرف دـننام  .دـندرک  حرطم  ناـشدوخ  هئربت  يارب  دارفا  ییاـهزیچ  هدـنکارپ  روطب  هتبلا  دـشن  حرطم  تاـفلتخا  نیا  هشیر  .شنمدار 
هب دش  یم  حرطم  اهثحب  نآ  دـش و  یم  هتفاکـش  يرادـقم  تاعوضوم  نآ  رگا  .روطنیمه  مه  يردنکـسا  جریا  تشون و  هک  زرواشک 

.دش یم  حرطم  رتنشور  روطب  بزح  نورد  ياهنایرج  درک و  یم  ادیپ  يرتشیب  تیفافش  ثحب  اهیزورما  لوق 

یم مشچ  هب  رظن  اتود  دش ، لیکشت  بزح  هک  ادتبا  نامه  زا  تشاد ، دوجو  بزح  لیکـشت  يادتبا  زا  هک  مراهچ  مونلپ  نایرج  نیا  ج :
قفاوم ار  شتسایس  وا  هارمه  هک  ریشدرا  ناتـسود  ریظن  یناسک  تشاد و  رارق  شـسأر  رد  ریـشدرا  تقونآ  رد  هک  نایرج  کی  دروخ :

فالتخا اهنیا  نیب  رد  .دـندوب  شنایرج  رد  يردنکـسا  زرواـشک و  هک  دوب  يدزی  راکـشزاس  ناـیرج  مه  ناـیرج  کـی  .دنتـسناد  یم 
.دندوب قفاوم  مه  اب  تایلک  رد  یلو  تشاد  دوجو  ییاهتباقر  اهرظن و 

!؟ یسایس ياهیزابدناب  ام  ریبعت  هب  ای  دوب  کیروئت  ياهتباقر  اهتباقر ، نیا  س :

دیاب میریگب ، یتسایس  هچ  یتسیاب  ًالوصا  ام  هک  نیا  زا  ام  كرد  ینعی  .دوب  یلصا  نایرج  اتود  نیمه  نیب  طقف  کیروئت  ياهتباقر  ج :
لوا زا  فالتخا  نیا  میورب ؟ یتنطلس  یـسارکومد  حالـصا و  فرط  هب  ای  یتنطلـس  میژر  ندرب  نیب  زا  فرط  هب  میورب ، فرط  مادک  هب 

تشاد و دوجو 
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.دش یم  حرطم  تاسلج  نیا  رد 

.دش یم  حرطم  يزکرم  هتیمک  يربهر و  مونلپ  رد  اما  .دش  یمن  حرطم  مه  هندب  رد  هن ؛ س :

یم اجنآ  هک  یتیلقا  نآ  دناوت  یمن  دشاب ، یبزح  نامزاس  نیا  تفرگ  میمصت  يزکرم  هتیمک  مونلپ  یتقو  هک  نوچ  تسا ؛ روطنیمه  ج :
، تسا هدننک  نییعت  هشیمه  تیرثکا ، هیرظن  .دوش  یم  میسقت  دروخ و  یم  مه  هب  بزح  .دربب  شیپ  بزح  رد  ار  شدوخ  تایرظن  دنام 

.تسا بزح  لخاد  نوناق  نیا 

.تشاذگ ار  دوخ  ءوس  تارثا  تفرگ و  تروص  موس  مونلپ  رد  هابتشا  نیا  س :

 ... مونلپ نیا  ًاقافتا  میدرک  حرطم  اجنیا  رد  ام  هک  موس  مونلپ  ج :

.دش یم  حرطم  مود  مونلپ  دعب  دندرکن ، حرطم  رگید  ار  نآ  س :

.دش لیکشت  لاس 30  رد  ج :

؟ دش یمن  لح  لکشم  مراهچ  مونلپ  رد  دش ، یم  حرطم  تافالتخا  نامه  موس  مونلپ  رد  جرک و  رد  رگا  س :

ریگرد لخاد  رد  رگیدـمه  اب  میدوب  بیجع  ینارود  رد  ام  اجنآ  رد  .دوب  بزح  مود  هرگنک  زا  دـعب  دـش ، لیکـشت  هک  موس  مونلپ  ج :
یتخس یلیخ    ِ یسایس يریگرد  لاس 30  رد  .دوب  یکاـنرطخ  یلیخ  نارود  نوچ  میدربن ، بزح  لـخاد  هب  ار  يریگرد  نکیل  میدوب و 

.میتشاد

.تفرگ یم  تروص  نتم  رد  دمآ ، یم  باعشنا  لامتحا  رگا  ینعی  س :

زا دعب  طیارش  زا  ریغ  .میدش  یمن  بعـشنم [  [ باعـشنا تقو  چیه  ام  بزح ، لخاد  رد  .میدش  یمن  بعـشنم [  [ باعـشنا تقونآ  ام  ج :
.تفرگن تروص  یباعشنا  طئارش  هیقب  رد  ناجیابرذآ 

؟ دنامب ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  لئاسم  دیاب  ارچ  دشن ؟ حرطم  ًالصا  هک  تشاد  يرطخ  هچ  الاح  س :

ماجنا ار  نامتـسایس  میتسناوت  یمن  هک  يروط  دـش ، یم  يرکف  لزلزت  يرکف و  شاشتغا  ثعاـب  بزح  لـخاد  هب  هلأـسم  نیا  ندرب  ج :
تلع نیمه  هب  .مینکب  يراک  نینچ  میتسناوت  یمن  ام  تقونآ  هک  دوب  مهِرـس  تشپ  هداعلا  قوف  یثداوح  .دمآ  یم  شیپ  ریت  .میهد 30 
کی رد  مراهچ  مونلپ  .مراهچ  مونلپ  هب  ندیسر  ات  راک ، نالف  غارس  میورب  یلو  دشاب  نامدوخ  نیب  میتشاذگ  توکس  هب  ار  نآ  هک  دوب 
یـسک ره  دوب و  مرف  تالپ  ات  هدـجیه  اجنآ  دـمآ  .داد  دازآ  ار  شدوخ  تایرظن  دـمآ  یـسک  ره  دـش ، لیکـشت  يا  هداعلا  قوف  طیحم 

اهنآ همه  .تسه  یبلاج  رایـسب  ياه  همانعطق  دـش  رداص  هک  ییاه  همانعطق  بوخ ؛ .دوب  هدرک  تسرد  مرف  تـالپ  کـی  شدوخ  يارب 
لصفم نالا 
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.تسه

.تسین نآ  شرازگ  یلو  تسه ، همانعطق  هلب ؛ س :

...فرط زا  هدش  ماجنا  تایلمع  شرازگ  دوبن ، شرازگ  کی  هک  دوب  يروج  نایرج  ًالصا  دوبن ، شرازگ  کی  مونلپ  هب  شرازگ  ج :

.دش حرطم  مه  موس  مونلپ  رد  یتح  باعشنا  زا  دعب  بزح  درکلمع  یسررب  نوچ  س :

ات رجاهم  شخب  .دش  ترجاهم  هورگ  کی  ناریا و  رد  رقتسم  هورگ  کی  هب  هک  تفرگ  رارق  یطیارش  رد  بزح  نمهب 27 ، زا  دعب  ج :
مه اهنآ  .دنداد  لیکـشت  زکرم  کی  دندمآ و  اجنآ  ات  دیـشک  لوط  یتدم  .رگید  ياهاج  رد  دندوب  قرفتم  تشادـن و  یتیزکرم  اهلاس 
زا همه  دندوب  ناریا  رد  هک  یناسک  لخاد  رد  یلو  دندرک ، یم  ییاه  هیصوت  تاقوا  یهاگ  .دنتـشادن  ام  راک  رد  یتلاخد  نیرتکچوک 

نوچ دـهدب ، دوبن  یـسک  دـهدب ! یـسک  هچ  ار  هرود  نیا  شرازگ  .دـنتفر  مراهچ  مونلپ  هب  هک  تدوج  يرونایک و  زا  ریغ  دـنتفر ؛ نیب 
.دنتشاد يربخ  نارود  نیا  زا  نیرجاهم 

؟ دوب انبم  هچرب  زرواشک  نودیرف  ياهشرازگ  سپ  س :

کی يردنکـسا  جریا  مونلپ  زا  لبق  ًالثم  .تفگ  یم  ار  شرظن  سکره  .تفگ  یم  ار  شتایرظن  دوب و  هدـمآ  وا  .داد  یمن  شرازگ  ج :
ار شدوخ  رظن  دوب  هدمآ  هکره  .میتسه  اهیسیلگنا  سوساج  میرم  نم و  هک  دوب  هتـشون  يوروش  يارب  ار  يا  هحفـص  یـس  تسیب  همان 

یکی مییایب  میراذـگب و  ام  ار  لـئاسم  اـت  دوش  حرطم  هک  تشادـن  دوجو  یـشرازگ  ًالـصا  مراـهچ  مونلپ  رد  بیترت  نیا  هب  .تفگ  یم 
شور دادرم ، ياتدوک 28  زا  دـعب  قدـصم  رتکد  هب  تبـسن  بزح  شور  لئاسم ؛ کی  کی  هرابرد  .مینکب  ثحب  ار  لـئاسم  نیا  یکی 

يأر شا  هراـبرد  تفرگ و  یم  رارق  ثـحب  دروـم  یکی  یکی  اـهنیا  هـمه  دادرم ، زا 28  دـعب  تاـیلمع  یفخم و  تالیکـشت  رد  بزح 
ياضعا طقف  مونلپ  هدنهد ،[ يأر   [ دـندوب هدـش  توعد  مونلپ  هب  نیلاعف  ناونع  هب  هک  دوب  یناسک  هیلک  زا  مه  يریگ  يأر  .دـش  يریگ 

، داتـشه یلو  .رفن  کی  تسیب و  يزکرم  هتیمک  ياضعا  رفن و   28 ردقچ ؟ مینکب  ضرف  میدوب  اجنآ  ام  .دـندوبن  قباس  يزکرم  هتیمک 
نیمه لاثما  دننک ، تکرـش  ات  دندوب  هدـمآ  اج  همه  زا  هک  دراد  صاصتخا  نیرجاهم  هب  بزح  لوا  هجرد  ياهرداک  رفن  جنپوداتـشه 

هب مونلپ  يأر  يأر ، نآ  دنداد  يأر  اهرداک  تیرثکا  یلئاسم  رد  رگا  هک  تفرگ  میمـصت  مونلپ  مه  دـعب  هریغ ...  .يورـسخریما  کباب 
.اج نیمه  يزکرم ؛ هتیمک  ياضعا  تیرثکا  هن  دیآ ، بسح 

.دنداد مونلپ  رد  ناگدننک  تکرش  هب  دنتفرگ و  يزکرم  هتیمک  ياضعا  زا  ار  رایتخا  تقیقح  رد  س :
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تفرگ میمـصت  يزکرم  هتیمک  ِدوخ  دمآ ، شیپ  هورگ  دـنچ  نامه  نیب  يزکرم  هتیمک  لخاد  رد  هک  يدـیدش  تافالتخا  تلع  هب  ج :
يردنکـسا و هورگ  نآ  زا  طـقف  هک  دـش  یلکـش  هب  ینعی  دـش  ماـمت  هورگ  نآ  ررـض  هب  تاـباختنا  هجیتن  هک  یتـقو  مونلپ  زا  دـعب  هک 

دمحا نتورف ، زا  ترابع  هک  مینک  يراکمه  دارفا  نیا  اب  میتسین  رـضاح  اـم  هک  دـنتفگ  دـنداد و  ءافعتـسا  اـتود  نآ  دـندنام ، شنمدار 
.دندوب يرونایک  یمساق و 

؟ دوب مه  يولع  گرزب  س :

.دوبن دارفا  نیا  وزج  ًالصا  وا  هن ، ج :

؟ دماین مه  مونلپ  س :

ياهماقم دعب  .دندشن  رـضاح  اهنآ  هیقب  دیآ ، یمن  مدای  نالا  نتورف و ...  يرونایک ، یمـساق ، میدوب ؛ رفن  تفه  میوگ ، یم  نالا  هن  ج :
هک دعب  .تسا  حرطم  مونلپ  تیرثکا  يأر  دیداد  يأر  هک  الاح  دیداد ، يأر  ناتدوخ  امـش  دـنتفگ ، اهنیا  هب  يوروش  تسینومک  بزح 

ناونع هب  مه  ار  تدوج  یطارقب و  ام  هک  دنتـشاذگ  تروص  نیا  هب  ار  تیلاـعف  طرـش  اـهنآ  یتدـم  زا  سپ  تیلاـعف ، هب  میدرک  عورش 
ناـمه هتبلا  .میرواـیب  دوـجو  هب  يراـکمه  کـی  میناوـتب  اـت  رفن  هن  میوـشب  هک  مینکب  هفاـضا  رفن  تفه  نیا  هـب  هـیئارجا  تأـیه  وـضع 

اهنآ وزج  دـندش  باختنا  هک  ییات  جـنپ  زا  رفن  ود  نیا  هودـق ، شمجنپ و  رفن  داوج  نامه  هک  دوب  هدـنام  یقاـب  شرخآ  اـت  تاـفالتخا 
.دندوب

تشپ لئاسم  اهمونلپ و  ثحب  رگید ؛ لئالد  ای  ناشدوخ  هئربت  يارب  دنیب  یم  دناوخ  یم  ار  دارفا  یضعب  تارطاخ  مدآ  یتقو  زورما  س :
.دننک یم  نایب  ناشدوخ  صیخشت  ًاعقاو  ای  صاخ و  يدصاقم  اب  ار  بزح  هدرپ 

.تسا رتمهم  همه  زا  شخبماک  ج :

.دنام یم  هتخانشان  تقیقح  اهنآ  رد  اذل  دننک ، یم  حرطم  ار  عوضوم  ناشدوخ  ياه  هتساوخ  ای  دصاقم  اب  اهنیا  همه  س :

هک تسه  تقو  کی  بوخ ؛ .دـنک  حرطم  دـناوت  یم  دراد  يرظن  رگا  شدوخ  زا  عاـفد  يارب  سکره  تسه ؛ تیعقاو  نیا  بوخ ، ج :
رد يردنکـسا  جریا  دوخ  هک  تسا  تواضق  نیرتهب  نامه  درک و  زرواشک  هک  يراـک  لـثم  مینکب ، مهتم  ار  نارگید  میهاوخ  یم  اـم 
نآ همه  هک  دـش  موـلعم  دـعب  تسا و  یگتخاـس  غورد و  نآ  ياپاترـس  زا  .تسا  لـمهم  نآ  همه  هـک  هدرک ، زرواـشک  باـتک  دروـم 
رد هک  دنتسه  يدارفا  ًالـصا  .دنور  یم  لکـش  نیا  هب  يدارفا  ینعی  فرط ، کی  نیا  بوخ  هدوب ؛ غورد  .تسا  طلغ  هدز  هک  یتاماهتا 

نیا رد  ار  ناشدوخ  بوخ  دنتشاد ؟ تلاخد  يدج  هزرابم  کی 
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.تفرگ دوش  یمن  اهنآ  زا  ار  نیا  دننک ، یم  عافد  دنتشاد  هک  يرظن  نیا  زا  تهج  نیا  هب  دنناد ، یم  قحم  دنداد  ماجنا  هک  هزرابم 

.ما هتفرگ  رارق  اجنیا  نم  تسا و  هلئسم  تروص  نیا  درک ، حرطم  ار  هلئسم  تروص  ناوت  یم  یلو  تفرگ  دوش  یمن  س :

یکی دوب : رظن  اتود  نیا  ناریا  بالقنا  دروم  رد  .منک  یم  ار  راـک  نیمه  مه  نم  مینک ، یم  ار  راـک  نیمه  اـم  رگید ، نیمه  بوخ  ج :
رظن نم  تقو  نآ  رد  هک  دیوگ  یم  اجنیا  ًامـسر  هک  تسا  کباب  ياقآ  مه  شدهاش  بوخ  نم ؛ هیرظن  یکی  تسا ، يردنکـسا  هیرظن 
ینعی تسرد ؟ متـشادن ، لوبق  ار  وا  رظن  متـشاد  يردنکـسا  اب  هک  یتسود  مامت  اب  مناد ، یم  تسرد  ناریا  بـالقنا  يارب  ار  يروناـیک 

نآ هحفص  یـس  هتـشون و  نیا  هحفـص  یـس  تسه ؛ بزح  دانـسا  رد  تسا ، هدش  تبث  بزح  خیرات  رد  تسا و  صخـشم  رظن  ود  نیا 
مامت هب  تقونآ  دوش ، حرطم  هیئارجا  تأیه  لـخاد  رد  هک  دوبن  نیا  تقونآ  هدـش ، حرطم  اـهرداک  زا  عیـسو  رداـک  کـی  رد  هتـشون و 

.دـنداد رظن  هلأسم  نیا  هرابرد  همه  تسرد ؟ دـندناوخ ، همه  دـش و  میـسقت  هتـشون  اتود  نیا  میتشاد  ترجاهم  رد  اـم  هک  ییاـهرداک 
اهنت رگید  دـش ، دـیدش  ام  نیب  رظن  فالتخا  هک  منک  ضرع  .دـش  ینـالوط  اـم  ثحب  اـجنیا  رد  .دوب  يردنکـسا  رادـفرط  مه  تیرثکا 
بزح .يوروش  داـحتا  تسینوـمک  بزح  رد  يرواد  هب  میورب  اـم  دـش  ثعاـب  هلأـسم  نیا  میدوـب و  رفن  جـنپ  اـم  دوـبن ، هک  يروناـیک 

یم زوریپ  ایآ  دور  یم  فرط  هچ  هب  بالقنا  هک  رظن  اتود  نیا  نیب  تشاد  دـیدرت  نمهب ، ای  هام  يد  اـت  مه  يوروش  داـحتا  تسینومک 
؟ دوش

؟ دریگب تسدب  ار  تموکح  هدمآ و  رانک  هاش  اب  دیایب و  یلم » ههبج   » دوب رارق  زونه  ای  دور  یم  ندش  یمالسا  يوس  هب  س :

نیا يردنکسا  هیرظن  هک  یلاح  رد  .تسا  ینتفر  درادن و  يا  هدنیآ  رگید  هاش  دنسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  هک  تسا  تقو  نیا  رد  ج :
نیا هک  متفگ  نم  .دورب  هاش  هک  دـنراذگب  دـندرک  ناریا  رد  هک  یمیظع    ِ يراذـگ هیامرـس  نیا  اب  اهییاکیرما  هک  تسا  لاحم  هک  دوب 
.دش دهاوخ  زوریپ  بالقنا  هجیتن  رد  تسا و  نکممریغ  ناشیارب  دـنراد و  هگن  ار  وا  دـنناوت  یمن  رگید  هتفررد و  اهنیا  تسد  زا  رگید 

ینعی .دوش  یم  ادیپ  لوحت  هعفدکی  هک  تساجنآ  .تسین  نتشادهگن  لباق  هاش  هک  دنـسر  یم  رظن  نیا  هب  اهیوروش  هک  تسا  اجنآ  رد 
نکمم نآ  مه  تسا و  نکمم  نیا  مه  تفگ ، یم  ار  رو  نآ  مه  تفگ و  یم  ار  رو  نیا  مـه  تـشاد ، دـیدرت  هرود  کـی  مـه  يرواد 

.دیایب دوجوب  یسارکمد  کی  ناریا  رد  هاش  دوجو  اب  دیاش  هک  دز  یم  ار  فرح  نیا  زونه  تسا ؛
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؟ دنیایب راک  يور  نویلم  ینعی  س :

بزح رد  هاـمرذآ  رد  یلدود  نـیا  .دوـشن  مـه  نـیا  هـک  دراد  ناـکما  .دـشاب  هتـشاد  يدازآ  هدوـت  بزح  دـنیایب و  راکِرـس  نوـیلم  ج :
.دش ضوع  اهنآ  يربهر  یلک  روطب  هجیتن  رد  هک  دش  ادیپ  تارییغت  نآ  هعفدکی  .دش  مامت  يوروش  تسینومک 

.دوش تبحص  ادیوه  دروم  رد  دشاب  هتشاد  ترورض  نالا  دینک  یمن  رکف  ایآ  س :

رد بیترت  نیدـب  .دـش  ادـیپ  میدرک ، یم  یقلت  تبثم  ار  نآ  اهنآ  يانبم  رب  هک  یلئالد  يوروش و  داحتا  اب  طباور  هب  میدیـسر  ًالعف  ج :
دش ماجنا  هرود  نیا  رد  اهراک  هلسلس  کی  بوخ ؛ درک و  یم  یلمع  ار  اهتـسایس  نیا  هک  منک  ضرع  ادیوه  تلود  هرابرد  راتفگ  نیا 

دندرک تسرد  عیانـص  دـعب  دـش و  مامت  يزیمآ  هعجاف  هجیتن  اب  هک  دـندرک  یم  یـضارا  میـسقت  ًالثم  .میتفگ  اـم  ار  شیاـه  هنومن  هک 
ياـهروشک ناریا و  یتفن  عفاـنم  يارب  یتبثم  هبنج  کـُِپا  ِدوخ  هک  کـپا  وکا و  وتنـس ، ياـهنامیپ  دـش و  عورـش  وریغ  تاـجناخراک و 

، دوب يوروش  دض  ًالماک  مه  وتنس  يداصتقا و  نامیپ  کی  زا  دوب  ترابع  وکا  .متفگ  ًالبق  هک  رگید  یضعب  تشاد و  هدننکدیلوت 

!؟» یلعالا مکبر  انا  : » س

هب اهنآ  هک  دوب  نیا  حیحـص  تسایـس  .دـندیگنج  اهیزان  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  برغ  هابتـشا  نیرتگرزب  هک  تفگ  یقطن  رد  وا  هلب ، ج :
ناشیا ار  اـیند  تسایـس  ینعی  .دـشاب  هتـشادن  یجراـخ  دوجو  رگید  دورب و  نیب  زا  مسینومک  هکنیا  يارب  دـندرک ، یم  کـمک  اـهیزان 

«. ناریا هاشنهاش  دنمشناد و  ربهر ،  » هک دنتشاذگ  یم  هناودنه  ناشیا  لغب  ریز  مه  جراخ  رد  درک ؛ یم  نییعت 

تخادرپ ناهج  تاعوبطم  هب  یتفگنه  لوپ  اه  هناخترافـس  يدهاز و  ریـشدرا  ِدوخ  ًالثم  دـنداد ، یم  یتفگنه  لوپ  اه  همانزور  هب  س :
.دندرک یم 

یمن نالا  دندیرخ و  ار  پورک  ماهس  زا  یـشخب  .دندرک  جراخ  رد  گرزب    ِ يراذگ هیامرـس  اتود  .دندرک  یم  یبیجع  جرخ  اجنآ  ج :
؟ تسین ای  تسه  ام  لام  تسه ، یتیعضو  هچ  رد  مناد 

.مناد یمن  س :

، دنتخاس ار  رهشوب  یمتا  هاگورین  .دننکب  هدافتسا  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  يارب  دنتشاذگ  هسنارف  یمتا  زکرم  رد  درایلیم  کی  مه  دعب  ج :
مه ار  هنازاورپ  دنلب  ياهراک  عون  نیا  زا  هلـسلس  کی  ینعی  .نتخاس  هب  درک  عورـش  ناملآ  سنمیز  دـندرک و  لیطعت  بالقنا  زا  دـعب 

میهاوخ ولج  اپورا  زا  هدنیآ ، لاس  هد  ضرع  رد  ام  درک  یم  اعدا  هک  گرزب  ندـمت  هزاورد  نامه  زا  دوب  ترابع  نیا  .دـندرک  عورش 
هک درک ، یم  دایز  یلیخ  اهادصورس  روط  نیا  زا  سنج ، نالف  دیلوت  ظاحل  زا  .داتفا 
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یچ اقآ  هک  دوب  هدرک  لاؤس  مالس »  » همانزور رد  هک  دوب  دروم  نیا  رد  .یعقاو    ِ ینعم هب  کنکداب  کی  زا  دوب  ترابع  همه  شا  هجیتن 
لاس تسیب  هک  الاح  دندروآور و  مالـسا  فرط  هب  اهناوج  دوب  دایز  ییارگ  برغ  برغ و  تاغیلبت  ردقنیا  هک  هاش  نامز  رد  هک  هدـش 

يروطنیا مالس » « ؟ تسیچ شتلع  دننک ؟ یم  تکرح  يرگید  تهج  رد  اهناوج  هک  تسا  هدش  یچ  دوش  یم  یمالسا  تاغیلبت  ردقنیا 
لثم يزکارم  يرهطم و  هللا  تیآ  لـثم  يدارفا  هکلب  .دـشاب  یبرغ  تاـغیلبت  طـقف  هک  دوـبن  نیا  هاـش  نارود  رد  هتبلا  هـک  هداد  باوـج 
نیا هرابرد  هک  میهاوخ  یم  نادنمـشناد  زا  ام  دوب  هدیـسرپ  شرخآ  .دندوب  يدایز  کمک  اهناوج  هب  یهاگآ  دشر  رد  داشرا  هینیـسح 
تیآ هتفگ  ناتدوخ  امش  یقیقحت ، هچ  اقآ  هک  میوگب  مالس »  » هب منکب  نفلت  متساوخ  یم  نم  .دنهدب  باوج  دننکب و  یقیقحت  هلئـسم 

زا ام  هک  یطلغ  تسایـس  اب  هک  دیدرک  رـشتنم  نات  همانزور  رد  مق ، رد  لاس 1376  رد  ناـشراتفگ  نیرخآ  رد  ار  یلیبدرا  يوسوم  هللا 
هچ رگید  دیا ، هتشون  ار  نیا  ناتدوخ  .دندش  ادج  ام  زا  نانز  نایهاگشناد و  نادنمـشناد ، اهناوج و  زا  مراهچ  هس  میدرک  هئارا  مالـسا 
امش هب  هک  دیهاوخ ؟ یم  یسک  هچ  زا  رگید  .تسا  هدوب  یتسردان  تسایس  امش  تسایـس  هدوب ، هچ  تسایـس  دینیبب  ات  دیراد  یجایتحا 

یمکحم هیاپ  ردقنیا  ینعی  تسا ؛ طلغ  فرح  نیا  هک  دهدب  باوج  هدماین  مه  یـسک  چیه  .هداد  باوج  یلیبدرا  ياقآ  ِدوخ  دـیوگب ،
.تسا دنرچ  امش  فرح  نیا  هک  دهدب  باوج  ات  هدماین  سک  چیه  هک  دراد 

، دـندوب یقرتم  نوناـک  وضع  دوب ، اـکیرما  هب  یمـسر  هتـسباو  یلک  روطب  اـهنآ  پیت  هک  میتشاد  پیت  راـهچ  اـم  ادـیوه  تلود  رد  س :
کی يدهاز ، ریشدرا  لثم  دندوب  هاش  عیطم  مه  هدع  کی  لابقا ، رهچونم  لثم  دنتشاد ، یگتسباو  سیلگنا  هب  قباس  ياضعا  زا  یـضعب 

الاب حطـس  ياهنوسام  نیا  هک  دندقتعم  اه  یـضعب  هتبلا  .یماما  فیرـش  لثم  دندوب  الاب  حطـس  یمـسر و  ياهنوسام  مه  اهنآ  زا  شخب 
.دندرک یم  مه  ار  هاش  تیاعر  لاح  نیع  رد  دندوب ، ناشدوخ  يارب  یتیصخش  دنتشاد و  هاش  زا  لقتسم  تیعقوم  کی  ناشدوخ 

.هدوب نوسام  مه  ادیوه  ِدوخ  ًالوا  ج :

.تسا هدوب  نوسامارف  مه  روصنم  یلعنسح  س :

عومجم رد  یـسیلگنا و  یناملآ و  هخاش  يوسنارف ، هخاش  درک ، ادـیپ  ییاـکیرما  هخاـش  دـش و  میـسقت  يرنوساـم  هک  منک  ضرع  ج :
دمآ هاش  هک  ینارود  رد  دندوب و  ییاکیرما  دندوبن و  یـسیلگنا  ناش  همه  اهنوسام  تهج  نیدب  درک و  ادیپ  ایند  رد  مهم  هخاش  راهچ 

.سلجم انس و  رد  مه  اب  دنداد ، ساسا  رد  مه  یتارییغت 
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.درک بوسحم  دوش  یم  یلقتسم  هاگیاج  کی  ار  انس  س :

.انس سیئر  ار  یماما  فیرش  دندرک و  سلجم  سیئر  ار  یضایر  ج :

.دندوب لاس 45  ات  کلملا ،» میکح  یمیکح   » میهاربا هداز و  یقت  نسح  انس  رد  س :

.دنتـشاذگ رانک  ار  اهدرمریپ  ینعی  دش ؛ ادیپ  اجنیا  رد  لوحت  دش  عورـش  هک  نیون  ناریا  دـعب  لاس 45 ، ات  دنتـشاذگ  رانک  ار  اهنآ  ج :
نیا بیترت  نیدب  .دش  ناگدنیامن  سلجم  سیئر  مه  یـضایر  دـش ، انـس  سلجم  سیئر  یماما  فیرـش  هکلب  دـندوبن  مزال  اهنیا  رگید 
یلو دندوب  نوسام  أنثتـسا  نودـب  اهنیا  همه  ًالوا  .دنتـشاد  ار  ناشدوخ  صاخ  یگتـسب  اهنیا  زا  مادـکره  الاح  .دـندرک  داجیا  ار  لوحت 

.دندوب ییاکیرما  عاونا ، نیا  زا  اتدنچ  ادیوه و  روصنم و  هک  تسا  نیا  ملسم  .دوب  توافتم  اه  یگتسب 

؟ دندوب ییاکیرما  راگزومآ  دیشمج  يدنواهن و  گنشوه  ایآ  س :

اب دـندوب و  ییاـکیرما  اـهنیا  همه  .هدوـب  نوساـم  هک  دـنمهف  یم  اهدـعب  هدوـب ، نوساـم  مـه  يدـنواهن  دـندوب ، لـماک    ِ ییاـکیرما ج :
ییاکیرما حانج  تسایـس ، رد  هدـننک  نییعت  .دوب  اکیرما  حانج  اجنیا  رد  هدـننک  نییعت  یلو  بوخ ؛ .دنتـشاد  طابترا  اجنآ  ياـهنوسام 

رفن ینعی 60  دوش  یم  بیوصت  رفن  لباقم 60  رد  رفن  يأر 76  اب  هک  تسا  تسرد  دیآ  یم  هک  نویسالوتیپاک  مه  لیلد  نیمه  هب  .دوب 
.دننک یمن  تکرش  سلجم  رد  ًالصا  نیون  ناریا  بزح  ياضعا  زا  دندوب و 3/1  فلاخم  سلجم  رد 

.دندوب نیون  ناریا  بزح  وضع  سلجم  هدنیامن  ات   15 س :

.زیچان هداعلا  قوف  زیچ  کـی  ینعی  دربب ، دـناوت  یم  يأر  نیا  رفن  لباقم 61  رد  رفن  هجیتن 76  رد  دننک و  یمن  تکرـش  اهنیا   3/1 ج :
فلاخم دندوب  اهیسیلگنا  رادفرط  هک  دندوب  یناگدنیامن  نیمه  ینعی  دندوب ، اهیسیلگنا  نم  هدیقع  هب  رفن  نیا 76  هدوب ؟ یسک  هچ  نیا 

روصت هک  تسا  نیا  مه  شتلع  درادرب  ار  ادیوه  هک  دریگ  یم  میمصت  هاش  اهییاکیرما  هب  يزایتما  نینچمه  کی  نداد  هلئسم  اب  دندوب 
قلطم هدـننکارجا  کـی  طـقف  ادـیوه  هک  تسا  نـیا  شتـسار  .دـنراد  رظن  رد  ار  يرترثؤـم  رتـناوج و  مدآ  کـی  اـهییاکیرما  دـنک  یم 

، رکاچ هک  دنک  یم  رارکت  ار  رکاچ »  » راب هس  شا  همانافعتـسا  رد  مه  شدوخ  یـصخش  هدارا  هنوگ  چـیه  نودـب  هدوب  هاش  تاروتـسد 
 ......! رکاچ

.دوب نیمه  نیع  مه  لابقا  س :

هک ار  راگزومآ  یتارییغت  کی  ماجنا  رد  درادـن ، يراکتبا  رگید  نیا  دـنیوگ  یم  هکنیا  لثم  اهییاکیرما  .دوب  نیمه  نیع  مه  لاـبقا  ج :
، نارود نیا  رد  .رابرد  ترازو  يارب  شندـنرب  یم  ار  ینالف  ياقآ  يریزو و  تسخن  يارب  دـنروآ  یم  هدوب  ًارهاظ  ناشهدرورپ  تسد 

هک دریگ  یم  ماجنا  هک  يراکهاش 
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نیا یعطق  هجیتن  هرخالاب  .تاعالطا  همانزور  رد  مامادـض  هلاقم  پاچ  زا  تسا  ترابع  دروآ  یمرد  ار  هاگتـسد  هاـش و  بحاـص  ردـپ 
رومأم ار  هاوخکین  ادیوه  .دوش  پاچ  همانزور  رد  يزیمآ  نیهوت  هلاقم  نینچمه  کی  هک  هداد  روتسد  ادیوه  هب  ًاصخـش  هاش  هک  تسا 

دـسیون و یم  هاوخکین  دـنک و  یم  رومأم  ار  هاوخکین  مه  وا  هدوب ، تاعالطا  ریزو  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  نویامه  هکنیا  اـی  دـنک  یم 
ًاصخش ادیوه  هدرک و  راک  ار  نیا  نویامه  هک  دنزادنا  یم  هار  ار  تاغیلبت  نیا  یهتنم  دنک ، یم  اضما  هاش  صخـش  مه  هلحرم  نیرخآ 

.تسا هدوب  شبیقر  هک  دروآرد  ار  راگزومآ  ردپ  هک  تسا  نیا  ناونع  هب  مه  نیا  همانزور  هب  دهد  یمن  شدوخ 

لیلجت همه  نآ  هدوـب و  نابآ 1356  لوا  یفطصماقآ  تداهش  نوچ  .تسا  یفطـصماقآ  دیهـش  تداهـش  زا  دعب  هتبلا  هلاقم  پاچ  س :
ماقتنا کی  ناونع  هب  ار  هلاـقم  نیا  عقاو  رد  اهناتـسرهش  رد  یفطـصماقآ  جاـح  متخ  ددـعتم  سلاـجم  یفطـصم و  اـقآ  ماـما و  زا  مدرم 

.دنتشون

دریگ یم  ماجنا  هک  یتایانج  همه  مدرم و  راتـشک  مهرـس و  تشپ  تارهاظت  دوش  یم  عورـش  دوش  یم  هتـشون  هلاقم  نیا  هک  یتقو  ج :
.تسین نتشاد  هگن  لباق  هاش  دنمهف  یم  اهییاکیرما  هک  دسر  یم  اجنآ  هب  شاوی  شاوی ،

یعس دوش  یم  رشتنم  اپورا  رد  بزح  تایرشن  هچ  رد  دیون و  هیرشن  رد  هچ  هدوت » بزح   » فرط زا  هک  ییاهلیلحت  هلـصاف  نیا  رد  س :
هولج یبهذـمریغ  يانعم  هب  کیتارکومد  بـالقنا  کـی  تسا ، یمالـسا  دوب  صخـشم  هک  عقوم  نآ  هب  هجوت  اـب  ار  بـالقنا  دوش  یم 
عقوم نامه  نوچ  تسا ، هتـشاد  دمع  بزح  ای  دوب  نورد  رد  بالقنا  تیهام  هب  تبـسن  بزح  یهاگآ  مدـع  زا  هتـساخرب  نیا  .دـنهدب 
هتشاد دنومول  همانزور  اب  نآ  زا  دعب  زور  هسود  یفطـصم ، اقآ  جاح  تداهـش  زا  دعب  ماما  هک  يا  هبحاصم  یتح  شیاهتبحـص  رد  ماما 

اب مدرک  مالعا  ناریا  رد  مناوریپ  مناتـسود و  هب  نم  دیوگ  یم  ماما  تسا ، یتسینومک  تکرح  ناریا  رد  دسیون  یم  دـنومول  نوچ  دـنا 
یبهذـم مدرم  درادـن ، ذوفن  ام  هعماج  رد  تسینومک  .دـننک و  يراکمه  هن  دـننک و  هزرابم  اهنیا  اـب  هن  دـننکن ، يراـکمه  اهتـسینومک 

ریغ ار  تضهن  دراد  یعس  هدوت » بزح   » تایرشن یلو  تسا ...  ینید  تکرح  کی  تکرح  نیا  دنتسه و  نید  ناهاوخ  مدرم  دنتـسه ،
.دهد هولج  یمالسا 

رـشتنم ناریا  کیپ  ویدار  درک  یم  ماما  هک  یقطن  .میدوب  مه  ماما  ياهراتفگ  هدننکرـشتنم  میتشاد ، ویدار  هک  لاس 55  ات  ام  دینیبب  ج :
داـتفا و نامتـسد  هب  هنوگچ  هیـضیف  قطن  هک  میتـشون  میدرک ، ادـیپ  اـم  يروـج  هچ  مه  ار  هیـضیف  قـطن  هک  ناـتیارب  میوـگب  .درک  یم 

میدرک و رشتنم  هلصافالب 
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کی اهراغلب  هب  ناتـسراغلب و  هب  تفر  دوب و  تحاران  هداـعلا  قوف  ظاـحل  نیا  زا  هاـش  .دـش  شخپ  ناریا  کـیپ  ویدار  زا  مهرـس  تشپ 
تنایخ هجیتن  رد  ناریا  کیپ  ویدار  .تسب  ار  ناریا  کیپ  ویدار  هرخالاب  دـندنبب و  ار  کیپ  ویدار  هک  داد  یلام  کـمک  گرزب  هدـعو 
نویلیم غلبم 350  هب  ناریا  کمک  اب  هریغ  ریـش و  ماد و  گرزب  هسـسؤم  کی  نتخاـس  يارب  لوپ  نتفرگ  ناتـسراغلب و ، روهمج  سیئر 
.دندوب هداد  ییایاده  کی  ناشیا  هب  حرف  مناخ  .دوب  هدرک  تاقالم  حرف  مناخ  اب  اجنیا  دوب  هدمآ  فوکیژ  ياقآ  رتخد  .دش  هتسب  رالد 
.میدرک يدایز  هداعلا  قوف  شالت  تقونآ  زا  ام  دندرک و  لیطعت  ار  ناریا  کیپ  ویدار  دنداد و  ناشن  یقلطم  فعـض  اهزیچ ، نیا  دـعب 

یم شهاوخ  دندرک  رارصا  اهراغلب  روطنیمه  مدز و  مهب  ار  ما  یصخرم  نم  .مدوب  تحارتسا  رد  ناتـسراغلب  رد  تقو  نامه  نم  ًاقافتا 
ام هب  یکمک  هک  وکـسم  هب  میتفر  اجنآ  زا  فاص  میدرک ، كرت  ار  اجنآ  میرم  نم و  هک  منک  ضرع  یتسیاب  .تسا  نالف  دینامب  مینک 

یتح .دنهدب  ویدار  ام  هب  رافظ  ياهیکیدزن  رد  نمی  رد  رگید  ییاج  هک  دـندرک  شـشوک  یلیخ  اهیوروش  تقونآ  .ویدار  يارب  دـینکب 
ییویدار هک  میدشن  قفوم  ییاج  چیه  یلو  دوب ، هاش  فلاخم  تخـس  تقونآ  هک  مادص  ندید  دادغب  هب  میتفر  يردنکـسا  جریا  نم و 

.میروایب تسدب 

.دوبن يوق  شا  هطبار  مه  یقرش  ناملآ  اب  تشادن و  یطابترا  ناجیابرذآ  يروهمج  اب  ناریا  س :

ناملآ يزکرم  هتیمک  ياقفر  .دنکب  رادید  اهنآ  اب  دیایب  هک  دوب  هداد  هدعو  هاش  مه  یقرش  ناملآ  رد  .رگید  دوب  نیمه  ام  یتخبدب  ج :
مود ریبد  مه  نم  بوخ  .دنتساوخ  ار  نم  هریغ و ..  يردنکسا و  یـصخرم  دندوب  هتفر  همه  دوبن و  سک  چیه  ًاقافتا  دنتـساوخ و  ار  ام 
راشف تحت  ار  امـش  هک  داد  میهاوخن  بزح  هرابرد  هاش  هب  يزایتما  هنوگچیه  اـم  هتبلا  اـجنیا ، دـیایب  هاـش  تسا  رارق  هک  دـنتفگ  مدوب ،
متفگ دوب  هتـساوخ  ار  نم  هک  رکنوه  نواعم  هب  نم  .میریذـپب  یتسیاب  ام  هک  هداد  یگرزب  يداصتقا  ياه  هدـعو  ام  هب  یلو  .میراذـگب 
نارهت رد  هاش ، يولج  دیتسرف  یم  هتـسدلگ  اب  ار  اه  هچب  امـش  اجنیا  هک  يزور  نآ  دینک ، یم  گرزب  هابتـشا  کی  زیزع ، ناتـسود  هک 

مهب تسا ، بارخ  یلیخ  عاضوا  هک  شـسرت  زا  هاش  دـش و  نایرج  نیمه  نیع  ًاقافتا  .دـنیآ  یم  اهنابایخ  هب  هاش  هیلع  لسلـسم  اـب  مدرم 
شیپ هک  اّقح  بوخ  هک  دنتفگ  دنتـساوخ  ار  نم  دیآ ، یمن  سک  چیه  عاضوا  نیا  اب  متفگ  دـماین  هکنیا  زا  دـعب  ناملآ ، هب  دـماین  .دز 
 ... هک دندرک  یم  ییاریذپ  وا  زا  روجنآ  اجنیا  عقوم  نآ  تارهاظت ، نآ  اب  اجنیا  دمآ  یم  رگا  دش  یم  دب  یلیخ  يدرک و  یبوخ  ینیب 

؟ هچ نآ  زا  لبق  س :
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.دوب اهنز  یللملا  نیب  نامزاس  نایرج  نآ  زا  لبق  ج :

؟ ناملآ دوخ  رد  س :

.هن دندوب  هتفگ  دشاب ، دیابن  يرونایک  هک  دوب  هتفگ  دیایب  دندرک  توعد  ار  فرشا  اجنآ  رد  .دوب  اجنآ  هسلج  .دوب  دنالنف  رد  هن ، ج :

.دیشاب دیابن  امش  ینعی  س :

.دوب دنالنف  هسلج  ج :

.دندرک لوبق  دش  یچ  سپ  س :

.درکن لوبق  ج :

؟ دنمجرا یلیل  دمآ ؟ یسک  هچ  شیاج  هب  دماین  فرشا  س :

یهاشتلود ج :

.دوب مه  سلجم  لیکو  هک  س :

روج نیا  هک  ندرک  فیرعت  هاش  زا  درک  عورـش  نآ  .دـندش  ریگرد  اجنآ  رد  مه  اب  وا  میرم و  هک  دوب  نآ  دوب ، سلجم  لیکو  هلب ، ج :
.دندرک لابقتـسا  یلیخ  نم  زا  تلم  دـننک و  یم  ار  اهراک  نیا  .تسا  فرح  اهنیا  مامت  متفگ  دانـسا و  اب  متفر  مدـش  اپ  مه  نم  .تسه 

رـس میورب  .میتشاد  دروخرب  يروجدب  مه  اب  اه  هلپ  هار  رد  میدمآ  ام  مه  دـعب  .دراد  هگن  ار  شدوخ  هک  درک  یم  شـشوک  مه  یلیخ 
؟ هلب ادیوه 

.ریزو تسخن  روصنم  یلعنسح  رورت  هلئسم  ات  میدمآ  هک  منک  ضرع  س :

.منک یم  ضرع  ار  روصنم  رورت  دعب  ج :

.نیون ناریا  بزح  ای  یقرتم  نوناک  تموکح  همادا  س :

؟ هلب دنیوگ  یم  لّالح  ای  تقوم  ریزو  تسخن  ناونع  هب  یتقوم  روطب  ادیوه  هک  دنیوگ  یم  نیرسفم  همه  ج :

زا مه  یکی  ناـخاضر  هـب  داد  ار  راـجاق  تموـکح  یکی  هدـش ، لـلحم  راـبود  دـنیوگ  یم  یغورف  یلعدـمحم  دروـم  رد  .لـلحم  س :
.شرسپ هب  ناخاضر 
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ریزو تسخن  نیا  مین  لاس و  هدزاود  هک  يروطب  دـش ، یندـنام  نیا  بوخ ، یلو  تسا  نیا  هک  دـندرک  یم  لاـیخ  ًاـعقاو  اـهنیا  .هلب  ج :
، ادیوه هرابرد  ثحب  .داتفا  ریگ  مه  دـعب  دـش و  ینادـنز  هک  منک  ضرع  مه  دـعب  دوب ، رابرد  ریزو  ًابیرقت  مین  لاسکی و  مه  دـعب  دوب ،

رایسب مدآ  کی  شا  یسایس  راک  هب  عورش  يادتبا  زا  ادیوه  دوخ  هک  دوب  نایرج  نیا  رس  تشپ  یلماع  هچ  دید  دیاب  هتبلا 
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هدوب و يدج  ناملـسم  شردام  یلو  هدوب  ییاهب  مه  شردـپ  .هدوب  ییاهب  شدـج  هک  هدوب  يا  هداوناخ  کی  زا  .تسا  هدوب  یکچوک 
 ... ار تیئاهب  ینعی  .هدش  ناملسم  مه  شردپ  شردام ، راشف  يور 

.میرادن دنتسم  ییاج  رد  یلو  دیوگ  یم  س :

مه یئاهب  هورگ  کی  سیئر  هدوب و  ییاهب  شدج  هکنیا  بوخ  یلو  .دندرک  تواضق  روج  نیا  دنسانش  یم  ار  وا  هک  یناسک  همه  ج :
نیا ردقچ  هک  دوش  یم  صخشم  بوخ  اجنیا  تسه ، يوق  هناوتشپ  اب  عیرـس و  یلیخ  مه  شلماکت  یلو  .تسین  يدیدرت  نیا  رد  هدوب 
هدوب هسنارف  نوچ  مه  دعب  اهییاکیرما  هسردم  .هدرک  نوریب  رد  ار  شتالیصحت  .هدمآ  هدوب  دنمراک  لوا  .تسا  هدرک  یقرت  تعرـس  اب 

.هدوب دلب  مه  یناملآ  هدز ، یم  فرح  هسنارف  مه  یسیلگنا و  مه  تسا ،

.هدوب دلب  مه  یبرع  س :

دوب هدناوخ  تشاد ، ییانـشآ  یلیخ  ییاپورا  گنهرف  اب  .دوب  يداوساب  گنهرفاب و  مدآ  یـصخش  ظاحل  زا  .هدوب  دلب  یمک  یبرع  ج :
وـضع هدـمآ  مه  شدـعب  .تسا  هدوبن  یگنهرف  ظاحل  زا  وا  نزو  مه  سک  چـیه  هاگتـسد  نآ  رد  .دوب  یگنهرفاب  مدآ  .ار  اهزیچ  مامت 
ترازو تاـعالطا  هرادا  دـنمراک  .هدـش  یـسایس  موس  هرادا  دـنمراک  دـعب  هدوب  یترازو  رتفد  دـنمراک  شلوا  هدـش ، هجراـخ  ترازو 

دعب .هدش  ناگدـنهانپ  تهج  للم  نامزاس  یجراخ  طباور  هرادا  سیئر  شدـعب  هدـش ، ناملآ  رد  یگدـنیامن  مود  ریبد  هدـش ، هجراخ 
هللادبع اب  هدوب و  اجنآ  رد  مه  وا  هک  روصنم  اب  هدش  انشآ  هسنارف  رد  هدمآ  هعفدکی  دعب  هدش ، هسنارف  رد  یهاشنهاش  ترافـس  رادراک 

دمآ ماظتنا  هللادبع  هک  دعب  دنتشاد ، مه  اب  رخآ  ات  ار  تقافر  نیا  دندش و  قیفر  رگیدکی  اب  مه  یلیخ  دندش ، انـشآ  اتود  نیا  اب  .ماظتنا 
هب ار  نیا  درک ، تسرد  ار  نیون  ناریا  دمآ  هک  مه  روصنم  .اجنآ  درب  شدوخ  نواعم  ناونع  هب  مه  ار  نیا  دـش  تفن  تکرـش  سیئر  و 

.سلجم رد  درب  شدوخ  نواعم  ناونع 

.دوب یماما  لامج  رهاوخ  یماما ، الیل  شرسمه  رگید ؟ دوب ، مه  روصنم  یلعنسح  قانجاب  س :

یلع هنیباک  رد  ییاراد  ریزو  دعب  .دوب  تفن  تکرـش  هریدم  تأیه  سیئر  ماظتنا  هللادبع  نواعم  دـعب  بوخ  دوب  مه  روصنم  قانجاب  ج :
زا یکی  مه  وا  نارود  .درک  تموـکح  لاـس  هدزاود  دـنام و  .دـنام  یلو  ریزو ، تـسخن  تقوـم  روـطب  دـش  نآ  زا  دـعب  .دـش  روـصنم 

قافتا ییاهزیچ  هچ  وا  نارود  رد  ًاعقاو  هک  مینیبب  ام  الاح  .فلتخم و  تامادـقا  اب  تسا  هدوب  هاش  تموکح  ياهنارود  نیرت  ترارحرپ 
درم هاش  رگا  هکنیا  يارب  .دشاب  هداد  حرف  هب  ار  تنطلس  تباین  اجنآ  رد  هکنیا  يارب  داد  لیکشت  ار  موس  ناسسؤم  سلجم  .تسا  هداتفا 

منک ضرع  دعب  .تنطلس  يارب  دیاین  يرگید  سک 
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نـشج دـعب  .دوبن  رتشیب  يا  هرخـسم  هک  دـنتخادنا  هار  یگلاس  نشج 2500  نابآ 1346  مراهچ  رد  .تفرگ  ماـجنا  هاـش  يراذـگجات 
.رنه گنهرف 

؟ امش دیا  هدید  هدمآ ، هلاس  ياهنشج 2500  دانسا  س :

.مدیدن زیچ  چیه  هن  نم  ج :

.تسا كاواس    ِ لام دانسا  س :

.تسا هدوب  یلاس  هچ  تسین  مدای  نالا  مه  شخیرات  ج :

.تسا نامه 1354  س :

.كانتشحو حاضتفا  هک  تسا  زاریش  رنه  گنهرف  نشج  دعب  . 1354 ج :

.1355 س :

.نیون ناریا  بزح  ياج  هب  زیخاتسر  بزح  لیکشت  دعب  مه 55 ،  نیا   54 ج :

.تسا مه 1354  نآ  س :

، هتفگ ًاعقاو  هکیدرم  نیا  .دنک  یم  ینیب  شیپ  شدوخ  يارب  ار  ایند  رخآ  دسیون و  یم  بلطم  هاش  دوخ  نیا  هرابرد  هک  مه 54  نآ  ج :
نامزاس نیا  لیکشت  بالقنا ، هدنامرف  ناونع  هب  روشک و  تشونرـس  لوئـسم  ناونع  هب  نم  هک  دیوگ  یم  وا  .مدآ  دشاب  رخ  دیاب  یلیخ 

یگچراپکی و رهظم  ناونع  هب  بزح  نیا  بیترت  نیا  هب  .متـشاد  مالعا  هامدنفسا 2533  هدزای  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  مان  هب  ار 
ناریا و بالقنا  لوصا  يارجا  رد  یگدـننیرفآ  راک و  یتسرپ و  نهیم  یعقاو  بتکم  کی  هدـنیآ  رد  ات  دـش  يزیر  یپ  یلم  یگتـسویپ 
هن هک  دمآ  دوجو  هب  تلاسر  نیا  اب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  .دشاب  گرزب  ندمت  ریـسم  رد  یناریا  هعماج  يرکف  يونعم و  يانبریز 
يا هناخ  دـشاب ، یناریا  نانز  نادرم و  همه  يارب  یفـسلف  يرکف و  نوناک  کی  لاـح  نیع  رد  هکلب  یـسایس ، ریگارف  بزح  کـی  اـهنت 

هدـنزاس ياهحرط  اـه و  هشیدـنا  دـنیآدرگ و  مه  رود  هب  دراد  ماـن  ناریا  تلم  هک  یگرزب  رایـسب  هداوناـخ  ياـضعا  نآ  رد  هک  دـشاب 
هئارا ار  دوخ  تاداهنـشیپ  ءارآ و  تارظن  براجت و  دنراذگ و  نایم  رد  رگیدکی  اب  یگداوناخ  لئاسم  تالکـشم  اب  هارمه  ار  شیوخ 

هیرجم هوق  مئاد  طابترا  نیمأت  نماض  یتشادرب  نینچ  .دنراد  هضرع  دنناد  یم  رت  بسانم  اهنآ  يارجا  يارب  هک  زین  ار  ییاههار  دنهد و 
یم هتفرگ  تکلمم  روما  تفرشیپ  يارب  یئارجا  یلاع  حطس  رد  هک  یتامیمصت  وس  کی  زا  بیترت  نیدب  ات  تسا  تلم  دارفا  یگمه  اب 
نیا یئارجا  فلتخم  لـحارم  رد  تلم  ياهـشنکاو  تاـیرظن و  رگید  يوس  زا  دوش و  سکعنم  تلم  دارفا  مومع  هب  بزح  هار  زا  دوـش 

لباقتم و هطبار  هار ، نیا  زا  دوش و  هتشاذگ  هیرجم  تأیه  سرتسد  رد  بزح  قیرط  زا  تامیمصت 
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یتالیکـشت نیرتلماک  دوش  جیـسب  نآ  رد  روشک  يدام  يرکف و  عبنم  دیاب  بیترت  نیدـب  هک  یتالیکـشت  .ددرگ  نییعت  ود  نیا  راوتـسا 
.( هحفص 184 و 185 لاس 2536 ، يولهپ ، اضردمحم  گرزب ، ندمت  يوس  هب   ) .دراد دای  هب  ناریا  خیرات  هک  تسا 

رد هک  يرگید  زیچ  .منک  یم  ضرع  ار  نیا  الاح  .تسادـیپ  ًـالماک  تاـنایرج  نیا  ماـمت  زا  مدآ  نیا  دوخ  يرادـنپ  گرزب  نیا  بوخ 
بوخ هاش ، رهاوخ  هاش ، ناردارب  ینعی  هطقن ، نیرت  نییاپ  ات  هطقن  نیرتالاب  زا  تسه  روشک  لخاد  رد  داسف  هعسوت  تسه ، نارود  نیا 

هناخ هشحاف  .دندوب  اهنیا  ربورود  هک  ناشنایفارطا  یقالخا و  داسف  هکلب  یلام ، داسف  اهنت  هن  داسف ، .هتفگ  تسودرف  ار  اهنیا  زا  يرادقم 
ياهرادـلوپ يارب  یللملا  نیب  هناخ  هشحاف  کی  هب  دوب  هدـش  لیدـبت  هک  شیک  هریزج  ماسقا ، عاونا و  رد  ییاـهونیزاک  یمـسر ، ياـه 

دیدش هداعلا  قوف  داسف  کی  ینعی  دوب  هسنارف  زا  مه  نآ  ياهمناخ  مامت  دمآ و  یم  هسنارف  زا  شیاهزیچ  مامت  .اجنآ  دـنیایب  هک  برع 
یماظن نآ ، يرگ  یماظن  زا  دوب  ترابع  میژر  نیا  رگید  تیـصاخ  .دوب  هتفرگ  الاب  زا  نییاپ  زا  ار  هاگتـسد  نیا  مامت  یلاـم  یقـالخا و 
تردق نیا  درک  عورـش  هقطنم و  مرادناژ  کی  هب  ناریا  دش  لیدبت  نوسناج  ندمآ  زا  دعب  صوصخب  هک  نیا  زا  دوب  ترابع  نآ  يرگ 

یکی .قارع  ناـیرج  زا  تسا  تراـبع  یکی  منیب : یم  لـماع  هس  رد  ار  شدوـخ  يرگ  یماـظن  نیا  .دـهد  شیاـمن  ار  شدوـخ  یماـظن 
گنج رد  .درک  يزاـب  هناـیذوم  شقن  کـی  وا  قارع  ناـیرج  رد  .یللملا  نیب  ياهحالـس  زا  ییاـه  هنومن  دـیرخ  یکی  راـفظ ، ناـیرج 
اهدرک اب  .هناخ  پوت  نداتـسرف  شدوخ و  حلـسم  ياهورین  هب  درک  عورـش  قارع ، هیلع  اهدرک  ینازراب و  یفطـصم  اـقآ  يراـتخمدوخ 

ات .ناریا  هب  داد  ار  زایتما  نیا  تسب و  ار  ریازجلا  دادرارق  دش و  میلست  شرخآ  مادص  هک  يروطب  تخادنا  یگراچیب  هب  ار  مادص  ًاعقاو 
یلو دنکب ، یناریتشک  اجنآ  رد  قارع  هزاجا  اب  یتسیاب  طقف  ناریا  دوب و  قارع  رایتخا  رد  سراف  جـیلخ  هب  رهـشمرخ  هار  زا  خـیرات  نآ 

.دشاب طسو  هکلب  ناریا  كاخ  هن  دحرس  هک  دنتفرگ  ار  زایتما  نیا 

لماک ریخـست  رکف  رد  اهییاکیرما  هک  دـندقتعم  اه  یـضعب  دوبن ؟ اکیرما  سیلگنا و  گنج  قارع ، هاش و  گـنج  هیـضق  تشپ  رد  س :
ینعی دوب ، یـسیلگنا  رتشیب  یثعب  تموکح  .درک  یم  يزاب  ار  دوخ    ِ یمرادـناژ شقن  مه  هاش  هک  نآ  صوصخب  دـندوب  سراـف  جـیلخ 
هجوت لباق  هک  دیآ  یم  شیپ  نیرحب  هلأسم  رگید  .درک و  یم  راک  سیلگنا  تسایس  اب  رتشیب  دوب  ثعب  بزح  سسؤم  هک  قلفع  لشیم 

.تسا

دنک و یم  كرت  ار  سراف  جیلخ  هک  تسا  اهلاس  نیمه  رد  مه  ناتسلگنا  مینیب  یم  ام  نوچ  تسا ، هدوب  ناتسلگنا  اکیرما و  گنج  ج :
رد هک  یکیژتارتسا  طاقن  نآ  مامت  ینعی  دور ، یم 
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هتـسناوت یمن  ناتـسلگنا  ینعی  دور ، یم  دنک و  یم  رظن  فرـص  اهاجنیا  همه  زا  هتـشاد ، نامع  ات  هک  یتادهعت  هتـشاد و  سراف  جـیلخ 
نآ دوب ، ناتـسلگنا  هرمعتـسم  قارع  هک  تسا  نیا  ملـسم  .تسا  هدوب  قارع  اهنیا  زا  یکی  .دراد  هگن  اکیرما  راشف  لباقم  رد  ار  اهاجنیا 

.تشاد یلم  هبنج  هک  دش  ییاتدوک  اجنآ  دعب  .دوب  ناتسلگنا  هرمعتسم  شرسپ  لصیف و  نارود  رد  لماک  تروص  هب  مه 

.دمآ فراع  مه  دعب  دوب ، مساق  س :

وا ِدوخ  .دناسر  لتق  هب  ار  میرکلادبع  هک  تسا  یسک  نامه  مادص  ینعی  دوب ، مادص  نیمه  تشک  ار  وا  هک  یسک  .دوب  یلم  مساق  ج :
.دمآ فراع  مه  شدعب  تشک ، وا  .دوب  لوا    ِ تسیرورت ًالصا 

؟ درکن دودحم  یمک  ار  ثعب  بزح  راک  رورت  نیا  ایآ  س :

يرکف لالقتـسا  کی  ياراد  زاب  وا  هک  دیـسر  رکبلا  نسح  نارود  هب  هرخالاب  اـت  تشاد  همادا  اـهنایرج  نیمه  .درک  دودـحم  ارچ ؛ ج :
ارچ دش ، یمن  مادص  عبات  وا  .دنتشک  ار  وا  ًارهاظ  دعب  یلو  تشاذگ ، رانک  يرامیب  تلع  هب  ار  رکبلا  نسح  ادتبا  رد  مادص  بوخ  .دوب 

.دمآ مادص  دعب  .تشاد  يرت  لقتسم  ًاتبسن  تسایس  کی  هک 

؟ ناریا فرط  زا  نیرحب  ندیشخب  ًالثم  تسناد ، رگید  لئاسم  یضعب  يارب  یکسمتسم  ار  هدرپ  تشپ  ناوت  یم  ایآ  س :

.دریگ یم  ار  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  شضوع  یلو  ج :

شیاهشالت نیرخآ  مه  سیلگنا  یلو  دنکب  ریخست  ار  هقطنم  اکیرما  تعرس  هب  ینعی  تساکیرما ، ناتـسلگنا و  ثحب  نامه  اجنیا  س :
.دراد هگن  هک  دنک  یم  ار 

نیب زا  یلک  هب  ناتـسلگنا  هک  تسا  نارود  نامه  رد  رگید  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دور  یم  نیب  زا  رگید  دراد و  هگن  دـناوت  یمن  و  ج :
.دور یم 

اجک یفطـصمالم ، ندوب  پچ  هقباس  تارکومد و  بزح  قباوس  هب  هجوت  اب  .میهد  رارق  میناوت  یم  اجک  ار  ینازراب  یفطـصم  الم  س :
؟ ...سپس وکاب و  هب  رفس  تارکومد ، هقرف  هدوت ،» بزح   » يور هلابند  یتدم  داد ؟ رارق  ار  اهنیا  دوش  یم 

.میتشاد سامت  وا  اب  میسانش و  یم  ار  وا  ًاصخش  ام  هدوب  فیرش  رایسب  و  هدوب ، لقتسم  رایسب  یمدآ  یفطصمالم  نم  هدیقع  هب  ج :

؟ درک یم  یگدنز  وکاب  رد  وا  س :

ُفارقاب هک  وکاب  هب  دنداتسرف  اجنآ  زا  هک  دوب  هدمآ  وکسم  رد  وا  ادتبا  رد  .دوب  وکسم  رد  هن ؛ ج :
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.زیمآ نیهوت  یشور  هب  یتح  دندرک ، يراتفردب  وا  اب  یلیخ  دنتفر  اهنآ  هک  لوا  .دوب  زونه 

.مدناوخ رذآ  مشچ  مساقریم  تارطاخ  رد  س :

یلیخ نامتراپآ  کی  وکسم  رد  دندروآ و  مارتحا  اب  یلیخ  ار  وا  اهنیا  .تفر  نیب  زا  ُفارقاب  دمآ ، هک  فچشورخ  نامز  رد  شدعب  ج :
، میتفر ینامهم  شا  هناخ  میتشاد ، طابترا  وا  اب  ام  .دنتـشاذگ  شرایتخا  رد  بوخ  تاطابترا  تاـناکما و  قوقح و  .دـنداد  وا  هب  بوخ 

يارب دـیگنج  یم  اجنآ  رد  وا  .درُک  لالقتـسا  درُک و  تیلم  هب  درُک ، قح  هب  دـنمقالع  هداـعلا  قوف  دوب  یمدآ  وا  .دـمآ  اـم  شیپ  مه  وا 
هب يدایز  یلیخ  کمک  یلو  دنکب  تکرـش  تازرابم  رد  تسناوت  یمن  دوب  یقارع  نوچ  بوخ  ناتـسدرک و  يراتخمدوخ  کی  داجیا 
نم تفگ  درکن و  تقفاوم  یـضاق  یلو  دنتـسرفب  قارع  هب  ار  وا  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  یـضاق  مه  رخآ  رد  .درک  یم  دـمحم  یـضاق 

.منامب مدوخ  مدرم  شیپ  یتسیاب 

؟ دش هدنهانپ  يوروش  هب  ارچ  سپ  س :

تـسا نیا  وا ، تاکرح  نیرتناشخرد  زا  یکی  .درک  يا  هلمح  مه  قارع  زا  دروخ ، تسکـش  هک  یتقو  .تشادـن  رگید  ییاج  نوچ  ج :
.دنتخادرپ زیتس  گنج و  هب  دنتفر و  اههوک  نیا  يور  اجنآ و  زا  تشادرب  ار  شدوخ  موق  زا  يدایز  هدع  هک 

.دروآ يوروش  فرط  هب  س :

رد لوا  بوخ  درک ، دنهاوخ  ییاریذپ  وا  زا  هک  نیا  رب  ینبم  دندوب ، هداد  اهنیا  هب  اهیوروش  هک  يدـیما  اب  .دروآ  يوروش  فرط  هب  ج :
دوب نیبدـب  یلیخ  فارقاب  هب  تبـسن  وا  .دـندرک  ار  راتفر  نآ  هورگ  نآ  داتفا و  ُفارقاب  تسد  هب  اجنآ  دـش و  هدایپ  ناجیابرذآ  يوکاب 

دمحم یـضاق  ام  درُک  تسود  .دوبن  بوخ  اهنآ  اب  دندوب  رداک  نیا  رد  اهیا  هدوت  زا  هک  یناسک  یتح  .رداک  نیا  هب  حالطـصا  هب  ینعی 
دش هدنهانپ  هرخالاب  یفطصمالم  ِدوخ  یلو  دنیبب ! ار  وا  دوبن  رـضاح  تشادن و  تسود  چیه  و  دش ، مادعا  هک  نامه  .تشادن  لوبق  ار 

.اکیرما هب  تفر  اجنیا  زا  و 

؟ هدوب يوحن  هچ  هب  شتشگرب  تشگرب ؟ يوروش  زا  ارچ  س :

وا هب  مه  اجنآ  دش و  مساق  میرکلادبع  ریزو  دمآ و  .دهدب  يراتخمدوخ  اهدرُک  هب  دش  رـضاح  وا  رگید ، هزرابم  نیمه  يارب  دـمآ  ج :
اهدرُکدض یبرع  مسیلانویـسان  نیا  ینعی  دـش ، عورـش  قارع  رد  درُک  دـض  هزرابم  دنتـشک  ار  مساق  هکنیا  زا  دـعب  .درک  کمک  یلیخ 

رد ناریا  هکنیا  زا  لبق  .دـندرک  یم  یتاحیلـست  کمک  وا  هب  اهیوروش  مه  تقو  نامه  رد  .ناریا  هب  لامـش و  هب  دـمآ  وا  دـش و  عورش 
تفرگ یلوپ  ناریا  رد  دعب  .دنداتسرف  یم  وا  يارب  دندیرخ و  یم  فلتخم  ياههار  زا  دندروآ و  یم  هحلسا  شلوا  دنکب  عورـش  اجنآ 

هناخپوت ورین و  یتح  هک  يروط  کمک ، هب  درک  عورش  و 
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.داتسرف یم 

؟ دوب هدمآ  اکیرما  هاش و  فرط  هب  شدوخ  ًاعقاو  ایآ  س :

.هن دوب ، هدماین  ج :

.درک یگدنز  جرک  رد  مه  یتدم  س :

توف مه  اجنآ  .دـشن  ییاکیرما  یلو  اـکیرما  هب  تفر  وا  .تفر  اـکیرما  هب  مه  نآ  زا  دـعب  دـنام و  اـجنآ  درک و  یگدـنز  جرک  رد  ج :
يارب یتشگزاـب  رگید  هـک  دوـب  هداد  تـسد  زا  ار  شدــیما  هـمه  .رگید  دوـب  هداد  تـسد  زا  ار  زیچ  هـمه  شرمع  رخآ  نـیا   (1) .درک

.دید یمن  شدوخ 

؟ شا يدعب  لسن  ینعی  دندش ، اکیرما  رادفرط  شیاه  هچب  روطچ  سپ  س :

ینالوط ياهتدم  شرگید  رـسپ  .درم  مه  دوز  ًالـصا  دوبن و  یبوخ  پیت  هک  سیردا  نآ  ینعی  دش  ییاکیرما  شرـسپ  کی  بوخ ؛ ج :
يروهمج کمک  مه ، ام و  کمک  هب  رگید و  تشادـن  ییاکیرما  قرِع  روج  چـیه  .دوب  اـجنیا  مه  بـالقنا  نارود  رد  .دوب  نارهت  رد 

.دید دیاب  ار  شیاه  هبنج  همه  هکلب  .تفگ  دیابن  هعفد  کی  ار  نایرج  نیا  دینیبب  .تسه  اجنآ  تفر و  ناتسدرک  هب  یمالسا ،

؟ مینک حرطم  یسیلگنا  يدرف  ناونع  هب  ار  ینابلاط  لالج  ایآ  س :

هب دنراد  یقلطم  هقالع  اهنیا  همه  .مدید  راب  هسود  ًاصخـش  ار  وا  نم  .تسا  هدیچیپ  ارگ و  یلم  یلیخ  ینابلاط  .مناوت  یمن  نم  هللاو  ج :
.هیکرت ياهدرک  هتسدوراد  لثم  ام ، ياهدرک  هتسدوراد  لثم  ناتسدرک ، يراتخمدوخ 

؟ دنتسه ناشدوخ  ردقچ  دنتسه ، هچیزاب  ردقچ  اهنیا  س :

.دنکب کمک  اهنیا  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  هک  دینیب  یم  یعقوم  ره  رد  یلو  دنتسه  ناشدوخ  اهنیا  دینیبب ؛ ج :

.دنهد یم  يزاب  مه  اهنآ  اهنآ و  تسد  ریز  دنتفا  یم  بوخ  س :

میتسین رضاح  ام  تسا  هتفگ  ًامسر  تارکومد  بزح  نیمه  دینیبب  ًالثم  دننک ، یم  کمک  يدح  ات  دنهد و  یم  يزاب  يدح  ات  اهنآ  ج :
رـضاح هجو  چـیه  هب  میتسه و  قارع  تلم  قارع و  وزج  ام  هتفگ  نینچمه  .میهد  ماـجنا  یلمع  مادـص  هیلع  قارع و  هیلع  دادـغب ، هیلع 

ام .میفلاخم  دنکب  ادج  ار  اجنیا  دهاوخ  یم  هک  اکیرما  تسایس  هنوگره  اب  میریذپب و  ار  قارع  زا  یئادج  میتسین 

.دیدرگ نفد  هیونشا  رد  دش و  لقتنم  ناریا  هب  شدسج  درک ؛ توف  اکیرما  رد  دنفسا 1357  رد 10  ینازراب  یفطصمالم  - 1
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.مینکب لح  نامدوخ  مادص  اب  ار  نامدوخ  لئاسم  یتسیاب 

.میوگ یم  ار  بلطم  نیا  تهج  نیدب  .دنراد  داضتم  عضاوم  داضتم و  تسایس  اهنآ  س :

و دنامب ، دیاب  روشک  نیا  تیمامت  قارع و  رد  میتسه  يدرُک  ام  هکنیا  یکی  دنراد ؛ تسایـس  اتود  اهنیا  دینیبب  .تسا  لیلد  نیمه  هب  ج :
مادص هیلع  رب  میتسین  مه  رـضاح  تسین ، ینتفر  مادـص  میناد  یم  ام  هک  یقارع  روشک  رد  یلو  .میهاوخ  یم  يراتخمدوخ  اجنیا  رد  ام 

.میهد ماجنا  یلمع  مه 

؟ تسیچ دنا  هتخادنا  هار  لبق  لاس  دودح 180  زا  هک  گرزب  ناتسدرک  حرط  نیا  سپ  س :

نیمه نیب  دـینیبب  .دـننک  یمن  شالت  مه  دایز  سپ  تسین ، ریذـپ  ناکما  ینونک  طیارـش  رد  يزیچ  نینچ  هک  دـنناد  یم  اـهنیا  همه  ج :
.تسین رارقرب  یبوخ  تابسانم  هنوگچیه  هیکرت  ياهدرک  ناتسدرک و  ياهدرک 

.تسین دب  مه  هیکرت  دارکا  اب  اهنیا  هطبار  .تسه  اهدرک  نیب  س :

یم مه  ریگرد  تاقوا  یهاگ  نآلا  هکلب  دـننک  یمن  کمک  طقف  هن  اهنآ  .دـننک  یمن  کمک  مینیب  یم  مه  رثؤم  ياهورین  نیمه  هب  ج :
.دنوش

.دبوک یم  ار  فرط  نیا  دیآ  یم  دنراد ، طابترا  مه  اب  اهنیا  هکنآ  لیلد  هب  مه  هیکرت  س :

نآ دنتـسه ، اه  ینازراب  لثم  هک  ییاهاج  ینعی  دـبوک ، یمن  ار  اـهنیا  .دـیبوک  یم  ار  اـهنیا  دـمآ  یم  ـالاو  تسین ، لـیلد  نیا  هب  هن ؛ ج :
، دـننک یم  هلمح  اهنیا  هب  اهکرت  تسا ، قارع  یقرـش  لامـش  .تسا  قارع  زا  يا  هشوگ  دنتـسه ، لقتـسم  یحاون  ياراد  هک  ییاـهدرک 

ياهدرک اب  یگدـنهانپ  کمک و  هطبار  اهنآ  هک  میدـیدن  يربخ  الاح  اـت  تقو  چـیه  یلو  رو  نآ  رو و  نیا  دـنوش  یم  میاـق  مه  اـهنآ 
.دندرکن ار  يراک  نینچ  اهنیا  .دنشاب  هتشاد  قارع 

.دنک ماع  لتق  اجنیا  رد  تسا  نکمم  هیکرت  هک  لیلد  نیمه  هب  بوخ ، س :

.دنک زواجت  نیعم  دح  کی  زا  دناوت  یمن  مه  هیکرت  رخآ ؛ دناوت  یمن  ج :

.دیآ یم  نالا  درادن ؛ دح  س :

یم هتشک  مه  رفن   200 دـشک ، یم  ار  اهنآ  زا  يرفن  .دـنز 500  یم  بقع  هب  ار  اهنیا  ولج و  دـیآ  یم  رتمولیک   50 اجنیا ؛ دیآ  یم  ج :
ماع لتق  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  یللملا  نیب  راشف  نوچ  دور  یم  شیاجِرـس  ددرگ و  یمرب  .دورب  بقع  هب  دـیاب  هرابود  یلو  دـهد ،

همدـص يرگید  روشک  ره  زا  شیب  قارع  زا  مادـص و  زا  هیکرت  نآلا ، هداتـسرف  مهریفـس  تسا ، هداتـسرف  هدـنیامن  مه  شدوخ  .دـنکب 
.تسا هدروخ  ررض  رالد  درایلیم  یس  یلام  ظاحل  زا  قارع  گنج  هجیتن  رد  هک  ارچ  هدید ،
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.دوب راکبلط  هیکرت  زا  س :

ام دـیوگ  یم  هدرک و  ررـض  رالد  دراـیلیم  دـنک 30  یم  اـعدا  مه  هشیمه  .هتفر  نیب  زا  مه  شتراـجت  هـتفر ، هـک  شتفن  هلوـل  هـن ؛ ج :
هداتـسرف و قارع  هب  ار  شریفـس  ـالاح  مه ، تلع  نیمه  هـب  میـشک ، یم  مـه  زوـنه  میدیـشک و  قارع  گـنج  رد  ار  ررـض  نیرتـگرزب 

.دنکب لابند  ار  صاخ  ًالماک  تسایس  کی  قارع  رد  تسا  روبجم  هیکرت  ینعی  .هدرک  رارقرب  هرابود  ار  شطباور 

؟ تسین اکیرما  ياهتسایس  زا  یشان  وا  تساوخ  نیا  ایآ  س :

هلمح نیمه  دروم  رد  .دـنکب  تیوقت  ار  دوخ  طباور  دوشب و  کیدزن  قارع  هب  هیکرت  دـهاوخ  یمن  نآلا  اکیرما  تلع  نیمه  هب  هن ؛ ج :
زا هدرک  تفلاخم  هک  ناتـسبرع  لـثم  دوشب ، هلمح  قارع  هب  هاـگدورف  نـالف  زا  هک  هدادـن  هزاـجا  هیکرت  هک  تسا  ثحب  نیا  قارع ، هب 

.تسه یجنرغب  یلیخ  تسایس  نیا  دینیبب  .دوشب  هلمح  قارع  هیلع  ناتسبرع  هاگدورف 

.دوش یم  ثحب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  لاس  دودح 170  نالا  گرزب  ناتسدرک  هلئسم  نیمه  هلب ؛ س :

.دنتـسه کیرـش  نآ  رد  فلتخم  تسایـس  ات  هس  اب  فلتخم  گنهرف  ات  هس  اب  روشک  ات  هس  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  یلمع  نیا  یلو  ج :
نآ زا  ناریا  ناتـسدرک  هک  تسه  رـضاح  ناریا  هن  نوچ  .دـیایب  دوجوب  دـناوت  یم  روشک  هس  نیا  اب  گنج  اب  طـقف  گرزب  ناتـسدرک 
رفن نویلیم  هد  هک  نآ    ِ نیشندرک تمـسق  تسا  رـضاح  هیکرت  هن  دوش و  ادج  نآ  زا  ناتـسدرک  هک  تسا  رـضاح  قارع  هن  دوشب ، ادج 

يربـهر ِرداـک  نهذ  رد  طـقف  يزیچ  نینچ  ینعی  .تـسا  لاـحم  رما  نـیا  .دوـش  ادـج  نآ  زا  دنتـسه ، نکاـس  شتمـسق  نیرتـگرزب  رد 
.تسا هداتفا  اج  هک  تساهنیا 

.هیکرت ناتسدرک  ناریا و  تارکومد  بازحا  يربهر  رداک  رد  س :

.يراتخمدوخ دنیوگ  یم  اهنیا  شرثکادح  ج :

! دماجنا یمن  ات  هس  نآ  تدحو  هب  هک  يراتخمدوخ  بوخ ؛ س :

.تسین يروج  نیا  يراتخمدوخ  .دنام  یم  يزکرم  تردق  رد  اهزیچ  نیا  همه  شترا و  يراتخمدوخ و  هن ؛ ج :

.تسا ینادرگدوخ  نامه  تقیقح  رد  س :

یم باـختنا  ناـشدوخ  ار  ناـش  يرتـسگداد  مکاـح و  ینعی  بوخ ، .تسا  رتعیـسو  اروش  نیا  زا  یمک  رگید ، تسا  ینادرگدوـخ  ج :
یتح ناشمادـک ، چـیه  اهنیا  رگید  .تسا  هدوب  يوروش  رد  هک  ییاـه  يراـتخمدوخ  ماـمت  لـثم  تسه  ناـشدوخ  ناـبز  ناـبز ، .دـننک 

هک ییاهنآ 
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يراتخمدوخ هک  دنهاوخ  یم  ًادـج  دنتـسه و  يوسنارف  اه  یکبک  اداناک ، رد  ًالثم  .دـندرکن  يراک  مادـک  چـیه  دـندوب  تادحرـسرد 
نیا زا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  ناشدوخ    ِ لقتـسم تموکح  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  هکلب  تسین  اداـناک  زا  ییادـج  يارب  نیا  .دنـشاب  هتـشاد 
چیه رد  ینعی  تسا ، نکممریغ  گرزب ، دـحاو  ناتـسدرک  هک  تسا  ملـسم  اـهنیا  يارب  هلئـسم ، هک  مییوـگ  یم  اـم  هـک  تـسا  ظاـحل 

مه 60 هیکرت  تیعمج و  رفن  نوـیلیم  ناریا 60  بوخ ، .دنتـسه  گرزب  روشک  ات  هس  روشک ، ات  هس  نیا  نوچ  تسین ، نکمم  یخیراـت 
.دنزادنیب هار  ییادج  نینچ  دـنناوتب  اهنیا  تسا  نکممریغ  بوخ ، .تسه  طابترا  رد  وتان  اپورا و  اب  هیکرت  .دـنراد  تیعمج  رفن  نویلیم 

زا تسا  ترابع  ناشراک  رثکادـح  .تسا  لاحم  تفگ  ناوت  یم  ًاعقاو  هک  دـنوش  یم  دراو  یگنج  رد  دـنگنجب و  اـهنیا  اـب  دـیاب  رگید 
.مینیب یم  نالا  ام  هک  يراک  نیمه 

هچ اب  ًالـصا  و  درک ؟ لیلحت  ناوت  یم  یـساسا  هچ  رب  دارکا  زا  ار  اه  یلیئارـسا  زا  یـشخب  یتح  ییاـپورا و  ياهتـسیلایسوس  عاـفد  س :
؟ دناوخ یم  یلوصا 

اهنیا اقآ  دنیوگ  یم  .دـنقفاوم  دارکا  يراتخمدوخ  اب  .دـنهاوخ  یم  يراتخمدوخ  اج  همه  ایند  رد  یلک  روطب  اهتـسیلایسوس  دـینیبب  ج :
هتـشاد یجراخ  تسایـس  زا  ریغ  ار  یلخاد  تموکح  ناشدوخ  هقطنم  رد  دـنراد  قح  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ناشدوخ  نابز  هک  دـنراد  قح 

مه لقتـسم  راتخمدوخ و  هک  تسه  کچوک  هقطنم  ات  ود  ایلاتیا  رد  ًالثم  مینیب  یم  ام  نآلا  .ییاج  دنتـسرفب  دنناوت  یمن  ریفـس  .دنـشاب 
فرط هس  ره  فرط  زا  هک  دوش  یم  يروشک  کی  گنهرف  ندرک  دوبان  هب  رجنم  راـشف  نیا  اـب  ینعی  دـنقفاوم ، نیا  اـب  بوخ  .دنتـسه 

ًاعقاو .دریگ  یم  ماجنا  قارع  فرط  زا  مه  دریگ و  یم  ماجنا  هیکرت  فرط  زا  مه  دریگ ، یم  ماجنا  نیا  فرط  زا  مه  دریگ ؛ یم  ماـجنا 
اه ینیطـسلف  یبرع  قطانم  شخب  نیرت  گنهرف  اب  نـآلا  .اـه  ینیطـسلف  لـثم  دنتـسه ، یگنهرف  ینعی  .دنتـسه  گـنهرف  ياراد  اـهدرُک 

درُک نامتراپد  نوبروس  رد  .دنتسه  یباسح  ًاعقاو  گنهرف  ياراد  مه  اهدرُک  .دنتـسه  ولج  مه  یلیخ  .تسین  نآ  رد  يدیدرت  دنتـسه ؛
یلامـش و رگید ؛ تسا  اتود  ناـشنابز  هتبلا  .دـنراد  يراعـش  دـنراد و  یگنهرف  دـنراد ، یناـبز  تسه ، درُک  ناـبز  هبعـش  اـجنآ  تسه ،

.تسا بلاج  مه  رایسب  .دنراد  یگنهرف  دوخ  يارب  مادک  ره  یلو  دنراد  فالتخا  یمک  هک  یبونج ،

هنوگنیا ایآ  تسا  بوخ  دـشاب ، هتـشادن  از  نارحب  یتینما و  دـض  تاعبت  هک  دوش  ذاـختا  ماـظن  فرط  زا  هعماـج  رد  یتسایـس  رگا  س :
.تسین رتهب  مینکب ، ثحب 

.مینک یم  ثحب  اهتبحص  نیا  زا  دعب  یلو  تسا ، بوخ  ج :

یلو میوش  یم  یتالکشم  راچد  هک  تسا  يداع  دوش ، ثحب  صاخشا  دروم  رد  رگا  س :
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.دوش یم  نشور  عوضوم  مینکب  هک  يا  هشیر  ثحب 

هک دینک  هظحالم  امـش  .دراد  دوجو  همکاح  تاماقم  نایم  رد  ناریا  رد  داضتم  تسایـس  ود  نآلا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  عوضوم  ج :
نیا فرط  نآ  زا  اهندـمت و  يوگو  تفگ  دروم  رد  یمتاخ  ياقآ  تیقفوم  يارب  دـنیوگ  یم  کیربت  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن   160

.دنک یمن  تبحص  هملک  کی  هلئسم  نیا  دروم  رد  سلجم ، سیئر  يرون  قطان  ياقآ  تقو  نآ  تسا ، هتفرگ  ار  ایند  مامت  هلئسم 

.درک تبحص  بوخ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  یلو  س :

يرون قطان  ياقآ  .دنیوگ  یمن  يزیچ  نیفلاخم  ینعی  رگید  رفن  یلو 110  دنسیون  یم  همان  رفن  هک 160  نآلا  نیمه  میوگ  یم  نم  ج :
یمن تبحص  هیضق  نیا  دروم  رد  هملک  کی  یلو  دنک  یم  تبحـص  ایلاتیا ، ایناپـسا و  هرابرد  تعاس  کی  دور ، یم  اج  کی  هک  یتقو 

دنمهف یم  دنمهف ، یم  مدرم  دیوگ و  یمن  زیچ  چیه  يرون  قطان  ياقآ  ارچ  دنداد ، مالس  هب  لاؤس  تسیب  دنمهف ؟ یمن  مدرم  ایآ  دنک ،
.داضتم ًالماک  تسایس  ود  ینعی  رگید ،

یکی دــننکب ؛ راـک  ود  دــیاب  تاـنایرج  اـههورگ و  دــیوگ ، یم  هفلتؤـم  تـیعمج  اـب  شیاهتبحــص  زا  یکی  رد  یمتاـخ  ياــقآ  س :
رظنراهظا مه  نارگید  هک  دنـشاب  لئاق  ار  قوقح  نیا  زین  نارگید  يارب  هک  نیا  مود  دنهدب و  هئارا  فافـش  ار  ناشدوخ  ياههاگدـید 

هک یبتکم  تروص  هب  ءارآ  دروخرب  هب  یلعف  دـنور  امـش  رظن  هب  دوش ، هدـناشوپ  لمع  هماـج  یمتاـخ  ياـقآ  هتفگ  نیا  هب  رگا  .دـننک 
ای دنتشادن  لوبق  ار  هک  ره  صاخشا  زا  یضعب  هکنیا  ولو  ینعی  دماجنا ؟ یمن  تسا ، یساسا  نوناق  یمالسا و  بالقنا  بوچراچ  نامه 

لاحـشوخ دنیب ، یم  تاعوبطم  رد  ار  دارفا    ِ يرظن يرکف و  دروخرب  ناسنا  هک  تاقوا  یهاگ  .دننک  دـقن  اه  یـضعب  ای  دـننک  توکس 
هعـسوت نآ  يوس  تمـس و  رد  یلک  روطب  اما  .دوش  یم  هدهاشم  مه  شفالخ  ًاضعب  هتبلا  .تسا  يرکف  دنور  دـنور ، نیا  هک  دوش  یم 

.تسا یسایس  هعسوت  یگنهرف و 

.یسایس زمرت  زا  تسا  ترابع  نیا  نم  هدیقع  هب  ج :

؟ زمرت س :

.دور یم  شیپ  دراد  نوچ  دراد ، دشر  .دشر  کی  تسه ، زمرت  کی  ج :

.تسا بوخ  شدنور  س :

هب هـک  دراذـگ  یمن  دریگ و  یم  ار  نآ  يوـلج  دـنک و  یم  دـنک  ار  نـیا  هـک  تـسه  يزمرت  یهتنم  .دور  یم  شیپ  دراد  شدـنور  ج :
.دراد یبیرخت  هجیتن  نیا  یلو  .دورب  يداع  یعیبط و  تلاح 
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؟ درادن دشر  هنیمز  عناوم  نیا  ِدوخ  ایآ  س :

نیا هب  دنوش و  یم  دیماان  دـنمهف  یم  ار  نیا  هک  يا  هدـع  هک  تسا  نیا  رگا  یبیرخت  هجیتن  .تسا  رتشیب  شا  یبیرخت  هجیتن  دـینیبب  ج :
، نیشتآ راودیما ، ناوج و  لسن  .تسا  نآ    ِ یبیرخت هجیتن  نیا  .دوشب  تسرد  راک  نیا  هک  تسا  نکمم  ایآ  ًالصا  هک  دنـسر  یم  هجیتن 
هچ دـنریگ و  یم  ار  يزیچ  يولج  هنوگچ  يداصتقا  هنیمز  رد  دـنیب ، یم  ار  یبیرخت  هجو  نیا  یتقو  .دـنک  تکرح  دـهاوخ  یم  لاـعف 

.تسا نآ    ِ یبیرخت هجیتن  نیا  رگید ، دننیب  یم  ار  اهنیا  .دننک  یم  دراو  یتالاکشا 

؟ تسیچ نآ  تبثم  هجیتن  س :

.دور یم  بقع  دراد  تکرح  نآ  ولج و  دور  یم  دراد  دشر  نیا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تبثم  هجیتن  یلک  روط  هب  ج :

؟ تسین رگید  تشگزاب  ناکما  ایآ  س :

.دوب هدش  اتدوک  هعفد  شش  دنتشادن  دامتعا  هاپس  هب  رگا  الاح  ات  ج :

؟ دیناد یم  .درادن  اتدوک  ياج  هک  ناریا  س :

.مناد یم  ج :

هتـشذگ گـنهرف  یمالـسا و  گـنهرف  رد  یقمع  دـشاب و  یحطـس  رد  دـیاب  فرط  بوـخ  .تـسا  یگنهرفارف  یتـیلمارف و  ثـحب  س :
گنج هب  دـقتعم  هک  ار  نوتگنیتناه  زت  تقیقح  رد  زت  نیا  نوچ  .دـشاب  هتـشاد  ناـهج  گـنهرف  هب  تبـسن  تخانـش  کـی  ناـمدوخ و 

یلیخ مه  اهییاکیرما  ِدوخ  .تسا  دیفس  خاک  ياهنیـسیروئت  نیرتگرزب  زا  لئوماس  .تسا  هدرک  یثنخ  هدوب ، اهندمت  دروخرب  اهندمت و 
هچرگ دنا ، هدرک  هیرظن  نیا  رب  يدقن  يرگید  دنمشیدنا  ینیطسلف و  دیعس  دراودا  لثم  يدارفا  لخاد  رد  دنا و  هدرک  يراذگ  هیامرس 

هک صوصخب  .درک  حرطم  ار  یعوضوم  یمتاخ  مالـسالا  تجح  .تسا  هدرک  شنت  داجیا  یعونب  یلو  دننکب  هلباقم  دنتـسناوتن  یلیخ 
زت نیا  هدنریذپ  نیلوا  اپورا  اذل  .دشابن  مه  شعفنب  ًارهاظ  دیاش  هدوبن و  بهذم  گنج  اهندمت و  گنج  اهگنهرف و  گنج  لابند  اپورا 

ناهج حطسرد  رگید  ياهاج  للم و  نامزاس  ِدوخ  رد  ای  یمالـسا  سنارفنک  سیئر  ناونع  هب  ناشیا  هک  ار  عوضوم  .دوب  یمتاخ  رتکد 
.دش ناهج  زور  هلئسم  اه  ندمت  يوگو  تفگ  دش و  یمیظع  لابقتسا  درک و  حرطم 

.دنا هداد  يأر  مه  لیئارسا  اکیرما و  ِدوخ  ج :

تشاد گندلا  هاش  کی  ام  تکلمم  .میدروخ  یم  هطبغ  ناتسودنه  روهمج  سیئر  نانـشیرک  اهادار  هب  یهاگ  بالقنا  زا  لبق  ام  س :
ورملق رد  هن  تشاد و  روعش  مهف و  هن  هک 
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رد .دندوب  بوبحم  ياه  هرهچ  ناونع  هب  رصانلادبع ...  لامج  ورهن ، لعل  رهاوج  يدناگ ، امتاهام  نوچ  ییاه  هرهچ  اذل  .دوب  گنهرف 
یم لیلجت  ورهن  زا  يرهطم  ياقآ  ای  .تشون  يدـناگ  هرابرد  يا  هلاقم  دـمحا  لآ  موحرم  ًالثم  دـش  یم  لیلجت  اـه  هرهچ  نیا  زا  ناریا 

زا سپ  .دـنک  یم  داـی  گرزب  ناربـهر  ناونع  هب  اـهنیا  ورهن و  يدـناگ و  زا  زوـنه  يدازآ » تضهن   » رد مه  ناـگرزاب  سدـنهم  .درک 
نیا نم  .دندوب  تیصخش  بحاص  نیسیروئت و  رظن ، بحاص  دنمـشیدنا ، بوبحم ، اه ، هرهچ  .تفرگ  يرگید  لکـش  هلئـسم  بالقنا ،

رد ار  ورهن  مینک و  یـسررب  نامز  نآ  رد  ار  يدـناگ  .تسا  يدـناگ  زا  رترب  هرهچ  کی  یمتاخ  ياـقآ  هک  متفگ  نیا  يارب  ار  همدـقم 
کی دنمـشیدنا  ناونع  هب  نانـشیرک.تسا  اهنیا  همه  زا  رت  میظع  زیچ  کـی  نیا  بوخ  .دـنا  هدوب  یگرزب  مدآ  ًاملـسم  شدوخ ؛ ناـمز 

زا دعب  اما   (2)« قرـش رد  بهذم   » دراد مه  یباتک  هن ؟ ای  دیا  هدـناوخ  مناد  یمن   (1)« برغ قرـش و  رد  بهذـم   » مان هب  تشاد  یباتک 
.يرکف تردق  ناوت و  ساسارب  یبایزرا  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  .دش  ضوع  عوضوم  تشگزاب  .دش  ضوع  عوضوم  لکـش  بالقنا 

یناهج ّوج  دومن ، حرطم  ار  یناسنا  تمارک  هب  مارتحا  هشیدنا و  دروخرب  رکف ، دروخرب  رنه ، هاگیاج  گنهرف ، یمتاخ  ياقآ  هک  یتقو 
یم تکرح  یتشهب  رتکد  دیهـش  يرهطم و  همـالع  هار  همادا  رد  یمالـسا  میهف  دنمـشیدنا  کـی  ناونع  هب  وا  نوچ  .درک  نوگرگد  ار 

، یـسایس هعـسوت  ياه  هصخـشم  اب  یندم ، هعماج  حرط  اذل  .تسا  یمالـسا  بالقنا  فادها  ماما و  هشیدـنا  رارمتـسا  همانرب  نیا  .دـنک 
بالقنا و دروآ  هر  همه  اهنیا  ...و  یناسنا  تمارک  هب  مارتحا  بتکم و  نوناق و  بوچراچ  رد  يدازآ  ییارگ ، نوناـق  یگنهرف ، هعـسوت 

.ددرگ ریسفت  لیلحت و  یسررب ، دقن ، هعماج  رد  عوضوم  دیاب  .تسا  ماظن  درواتسد 

تلود هب  نیناوق  کمک  هنیمز  رد  یـسایس و  هنیمز  رد  يداصتقا ، هنیمز  رد  زمرت  هب  نایرج  کی  نآلا  متفگ ، هک  تسا  نیا  ناـیرج  ج :
.دنک یم  تفرشیپ  روطنیمه  زور  هب  زور  مه  زاب  هک  تسا  دایز  شا  یلخاد  يورین  نآ  ردقنآ  زمرت  نیا  مغریلع  یلو  دنا ، هدش  لیدبت 

یم هچ  هک  دـناد  یم  ینعی  دنتـسه ، يرکف  يانبم  کی  ياراد  ناـشدوخ  ناـشیا  هکنیا  لوا  منک : ضرع  ار  عوضوم  ود  دـیاب  هتبلا  س :
يرکف دروخرب  هب  داقتعا  اه ، شنکاو  اهراشف و  نیا  همه  مغریلع  یمتاخ  ياقآ  رگا  مود : .دور  یم  اجک  هب  دهاوخ و  یم  هچ  دـیوگ ،

هشیدنا دقن  و 

.1350 نارهت ، یناکرگ ، نودیرف  نیما  همجرت  برغ ، قرش و  رد  بهذم  نانشیرک ، اهدار  یلپاورس  - 1
.1345 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  قرش ، رد  بهذم  ومه ، - 2
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، اهحانج وا  .تسا  لاحـشوخ  دوش ، یم  دقن  شدوخ  هیرظن  هشیدنا و  یتح  هدش ، أیحا  هرابود  لیلحت  ریـسفت و  تنـس  هکنیا  زا  دراد و 
.دنشاب هتـشاد  لاعف  يروضح  گنهرف  هصرع  رد  ات  دنک  یم  توعد  ار  رکف  هشیدنا و  نابحاص  یـسایس ، يرکف  ياهنایرج  اههورگ و 

نادنورهـش و يارب  ار  قوقح  نیا  دـنک و  یم  توعد  هعماج  هنحـص  رد  يرکف  یـسایس  روضح  هب  نوناق  بوچراچ  رد  ار  تاـعوبطم 
هک دوب  هتشون  ناگرزاب  سدنهم  مان  هب  يا  هلاقم  نازیم »  » همانزور لاس 1360  رد  ًالثم  .تسا  لئاق  نوناق  دودح  رد  یسایس  ياهنایرج 

ناشیا نزو    ِ ینیگنس ریز  روشک  هکلب  هتخادنا ، یئاضق  یلاع  ياروش  يرتسگداد و  رب  ار  شدوخ  نزو  ینیگنـس  اهنت  هن  یتشهب  رتکد 
روطنیا ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هدرک  يا  هبحاـصم  دـعب  زور  یتشهب  رتکد  دیهـش  اـب  ویدار  .دوش  یم  درخ  دراد 

هتفگ يزیچ  نینچ  مناد  یم  دـیعب  مراد  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  اـب  نم  : » تفگ خـساپ  رد  ناـشیا  .دـنا  هتفگ 
شقن تفن  ندش  یلم  تضهن  رد  .دنا  هدرک  تکلمم  نیا  هب  يدایز  تامدخ  دنتسه و  ام  بوخ  یلیخ  نارکفنـشور  زا  ناشیا  دنـشاب !
ظاحل هب  اما  .دنتـسه  یمیدـق  نویبالقنا  زا  اذـل  .دـندوب  نازاتـشیپ  زا  یمالـسا  ياهنمجنا  سیـسأت  اههاگـشناد و  رد  دنتـشاد و  یبوخ 

.دنـشیدنا یم  ییارگ  یلم  تارکفت  تفن و  تضهن  نارود  نامه  رد  ناشیا  زونه  .میراد  ناشیا  اب  رظن  فالتخا  کـی  اـم  یهاگدـید ،
رد هچ  شتمظع  دـنک و  یم  تکرح  یمالـسا  شیارگ  اب  یبتکم  تضهن  .دنتـسه  لـفاغ  اـم    ِ یبتکم تکرح  قمع  دـشر و  زا  ناـشیا 

.هدز ار  شدوخ  فرح  مه  هدرک  ظفح  ار  وا  تیصخش  مه  نیگنس ، باوج  کی   (1) «. تسا نیا  زا  رتالاب  جراخ  رد  هچ  لخاد و 

شدوـخ   ِ یعقاو ینعم  هب  تسا و  سانـشایند  عـالطا و  اـب  هدـیمهف ، هداـعلا  قوـف  مدآ  کـی  یمتاـخ  .میوـگ  یم  ار  نیمه  مه  نم  ج :
.دراذگ یم  مارتحا  گنهرف  نآ  هب  ًاقیمع  دسانش و  یم  ار  ایند  گنهرف 

.تسه لئاق  یهاگیاج  يدح و  ینعی  س :

داهنشیپ نیا  دینیبب  .دمهف  یم  ار  ایند  لکشم  دعب  دهد ، یم  رظن  اهنیا  هیاپرب  دراد و  لوبق  ار  نیا  بوخ  .دراد  ییالاب  یلیخ  هاگیاج  ج :
.تسا یخیرات  داهنشیپ  کی 

.تسا راگدنام  خیرات  رد  هلب ؛ س :

.تسا یخیرات  ًالصا  ینعی  ج :

.1362 نارهت ، دلج ،  3 یمالسا ، بالقنا  دیهش  داینب  دوب ، تما  کی  یتشهب  - 1
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هک زورما  نوچ  .دنرب  یم  مان  دوب ، قفوم  لمع  هشیدنا و  هصرع  رد  هک  يرکفتم  ناونع  هب  یمتاخ  رتکد  زا  رگید  لاس  ینعی 200  س :
.دوش یم  لیلجت  ناحلصم  نارکفتم و  رگید  يدناگ و  زا 

.درک يراک  نینچ  دمآ و  یمتاخ  دنیوگ  یم  ینعی  ج :

نیودـت و اب  طابترا  رد  رادـقم  کی  زورما » حبـص   » و دادرخ » «، » ام رـصع  ناریا و   » همانزور لـثم  ییاـه  هماـنزور  شاـک  يا  سپ  س :
ياههاگشناد ای  .دندرک  یم  کیروئت  راک  یعامتجا  تلادع  یگنهرف و  هعسوت  یسایس ، هعسوت  یندم ، هعماج  ثحب  ریسفت  حیرـشت و 

ياقآ هک  ینابم  دوب  هتفگ  ناشیا  دوب ، هدرک  یبلاج  تبحـص  يرهـش  ير  ياـقآ  .دـندش  یم  زور  هشیدـنا  گـنهرف و  هصرع  دراو  اـم 
دیاب .میورب  شیپ  میناوتب  تسین  مولعم  رگید  یتدـم  زا  دـعب  مینکن  هنیداهن  ار  نیا  ام  رگا  تسا  یلاع  رایـسب  دـنک  یم  حرطم  یمتاـخ 

.دوب يروئت  ندرک  هنیداهن  لابند 

.تفرگ ار  شیولج  دور ، یم  شیپ  هک  روج  نیمه  ایند  هعماـج  دوش  یمن  .دور  یم  شیپ  هعماـج  يورـشیپ ، نیا  اـب  نم  هدـیقع  هب  ج :
ياج کی  بمب  هرابود  مه  زاـب  دـنکب ، داـجیا  قاـنتخا  تسا  نکمم  رکفت  نیا  دنـشکب ، مه  ار  یمتاـخ  ياـقآ  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

.ام هعماج  دیدج  لسن  نوخ  يوت  هتفر  نیا  دکرت ؛ یم  رگید 

ام هک  تفگ  هنوـگنیا  ناوـت  یم  ار  نآ  شخب  کـی  ینعی  تسا ، رکفت  نـیا  دوـخ  هـب  ندیـشخب  قـمع  رتـشیب  تاـعوبطم ، هـفیظو  س :
.درک نییبت  نشور و  دیاب  ار  راک  ساسا  یلو  تسا  ترورض  کی  هک  مینکب  دقن  ار  نارگید  ياهرظن 

.دنتسه فیعض  هزادنا  یب  نم  هدیقع  هب  یمتاخ  ياقآ  راداوه  تاعوبطم  یتح  ام ، تاعوبطم  ج :

هدننک هئارا  جورم و  رـسفم ، دنناوتب  هک  میراد  يدیتاسا  ام  یلو  دنـشاب ، فیعـض  يریگ  تهج  رد  تاعوبطم  زا  هتـسد  نیا  دـیاش  س :
.دنشاب یساسا  تاعوضوم 

تماهش نیا  ًاعقاو  هک  اهنیا  زا  یکی  هتبلا  .دنرادن  ار  نآ  ییاناوت  تماهش و  زونه  فرطنآ  سرت  زا  اهنیا  همه  نادیم ؛ رد  دنیآ  یمن  ج :
.دندرک لیطعت  ار  شا  هلجم  یلو  درک  حرطم  مهم  یلیخ  ثحب  کی  ًاعقاو  هک  دوب  يرتسبش  دهتجم  داد  ناشن  ار 

! تشادن هلجم  س :

.دوب وا  لام  رگید ، دوب  ون » هار   » هلجم ج :

و ناریا »  » رد هتبلا  .دوب  یجنگ  ربکا  ياقآ  رظن  ریز  هلجم  هکلب  دوبن ، يرتسبـش  دـهتجم  ياقآ  لاـم  یلو  دـش  لـیطعت  ون ،» هار  « ؛ هن س :
مه هبحاصم  اتود  ًاریخا  دسیون و  یم  يرهشمه » »
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.تسین روطنیا  تشاد ... 

.مدناوخن نم  يرهشمه »  » رد ج :

.تشاد مه  يرهشمه »  » رد تشاد ، مه  ناریا » : » س

هک هسلج  کی  رد  .دنا  هدرک  ار  مالـس »  » نآ لیطعت  داهنـشیپ  هیئاضق  هوق  رد  .مدـیدن  مه  يرهـشمه »  » رد مدـیدن ، ناریا »  » رد نم  ج :
يولج تخس  یمالسا  داشرا  ریزو  ياقآ  هک  دینک  لیطعت  ار  مالس  دندرک  داهنشیپ  هیئاضق  هوق  فرط  زا  هدوب  ثحب  تاعوبطم  هرابرد 

.رگید تسا  نیا  عضو  بوخ ؛ .تسا  هتفرگ  ار  نآ 

دروم رد  دیـشاب  هتـشاد  یبـلطم  امـش  رگا  .میدرک  تبحـص  مک  یـضرا  تاحالـصا  دروـم  رد  مدـید  مدرک و  رورم  ار  ثحب  نم  س :
فورعم لوق  هب  .تادراو  تیعقوم  رد  شا  هتشذگ    ِ یتنـس تلاح  نامه  تروص  هب  ولو  ام  يداصتقا  تیعـضو  يزرواشک و  تیعـضو 

ایآ دیـسر ؟ اجک  هب  یـضرا  تاحالـصا  رد  ام  يزرواشک  تیعـضو  .تشگ  یم  برغ  يارب  دازآ  رازاب  لابند  روصنم  یلعنـسح  ياقآ 
؟ دیراد يرامآ  نآلا 

جیاتن دوب  هتفرگ  ماجنا  تسرد  رگا  ینعی  .دیـشک  حاضتفا  هب  یـضرا  تاحالـصا  هک  مناد  یم  یلو  مرادـن ، يراـمآ  هنافـسأتم  نم  ج :
هد طقف  مه  نیکلام  دنتشادن و  تورث  هک  ناناقهد  .دندرک  میـسقت  ار  کچوک  تاعطق  اهنیا  هک  دش  لکـش  نیا  هب  یلو  تشاد  تبثم 

هتفر نییاپ  دیلوت  یلیخ  مینک ؟ هچ  الاح  دنتفگ  دندمآ و  کت  کت  دـندش  نیمز  بحاص  هک  یناناقهد  .دـندرک  یم  دابآ  ار  ناشدوخ 
ینواعت دنتفگ  مینک ؟ هچ  دنتفگ  دندمآ  .دننزب  مخـش  دـنرخب و  ار  هطوبرم  عیانـص  دـیاب  .دـننکب  يراذـگ  هیامرـس  دـنناوت  یمن  نوچ 
.ینواعت سیئر  دنتـشاذگ  ار  یکاواس  کی  دـندرک و  تسرد  ینواعت  دـنتفرگ  ار  ناـقهد  اتدـص  اـت ، هدزناـپ  اـت ، هد  مینک  یم  تسرد 

مه يا  هرذ  نآ  رگا  ینعی  ندیدزد ، هب  دندرک  عورش  هاش  ياهردارب  لثم  .فرشا  مناخ  لثم  ندرک  يدزد  هب  درک  عورش  مه  یکاواس 
تاحالصا نیا  هجیتن  كانتشحو  يرقف  هک  تسا  نیا  .ندرک  تراجت  هب  دندرک  عورش  ناشیا  دننکب ، دنتـسناوت  یم  ناناقهد  ِدوخ  هک 

.دوب یضرا 

.دش عورش  ییاذغ  داوم  هدرتسگ  ندرک  دراو  مه  رگید  فرط  زا  س :

ار رازاب  دنتـساوخ  یم  مه  اهیجراخ  اهییاکیرما و  .دندرک  دازآ  ار  رازاب  مه  اهنیا  بقع ، تفر  لخاد  رد  دیلوت  یتقو  دندوب  روبجم  ج :
هب عورـش  روطنیمه  مه  اـهنیا  .تفر  ـالاب  تفن  تمیق  .دـنتخیر  روطنیمه  ار  تفن  لوپ  سپ  رگید ، دنـشورفب  دـنیایب و  هک  دـننکب  دازآ 

تاحالصا هجیتن  نیا  شرخآ  دندز ؛ لخاد  يزرواشک  هب  ار  هبرض  نیرتگرزب  یلخاد  داصتقا  ظاحل  زا  .دندرک  هیور  یب  تادراو 
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.تسه یضرا 

یتح یتعنـص ، ناکما  هنوگ  چیه  هب  هک  ناریا  تفاب  هب  هجوت  اب  هک  دوب  اکیرما  ِدوخ  تسایـس  هیـضق ، نیا  هک  دندقتعم  اه  یـضعب  س :
هلئـسم زا  ءالخ  نیا  رد  .دریگب  رارق  یئالخ  کی  رد  هعماج  هک  دـندرک  دوبان  ار  هتـشذگ  یتنـس و  تیکلاـم  نآ  دوب ، هدیـسرن  ژاـتنوم 

یگتـسباو هک  دـعب  دـننک ، دایز  ار  یگتـسباو  نآ  دـندش  روبجم  نتفر  نیب  زا  اـب  تفر ، نیب  زا  همه  يزرواـشک ، هلئـسم  اـت  يرادـماد 
مدع .تشگ  یمرب  هاش  میژر    ِ یتقایل یب  هب  هک  دنتخادرپ  اهرهش    ِ ینیشن هیـشاح  هب  مدرم  دش و  یلاخ  ام  تاهد  جیردتب  دش  هدرتسگ 

.دوب تلع  رب  دیزم  مه  نایئاتسور  هیلوا  ياهزاین  هب  یگدیسر 

نیتال ياکیرما  ياهروشک  رد  اهنآ  .دوب  رما  نیا  سکع  يدنک ، هرود  رد  اکیرما  تسایس  .دوبن  اکیرما  تسایـس  نیا  نم  هدیقع  هب  ج 
دـشر لاح  رد  روج  هچ  يزرواشک  ياه  ینواعت  هک  دندید  یم  يوروش  داحتا  رواجم    ِ ناریا رد  .دندرک  ادیپ  ار  تسایـس  نیمه  نیع 

نیا .دوب  هدش  هلغ  گرزب  هدـننکرداص  يوروش  .دیـسر  لاس  رد  نت  نویلیم  هب 280  يوروش  داحتا  هلغ  دیلوت  هک  يروط  هب  دنتـسه ،
هک یهاگتسد  نیا  اب  اهتنم  .دوب  تسود  وا  اب  دروآ ، ار  ینیما  دیاب  تفگ  هک  يدنک  نامه  .دوب  هدمآ  شیپ  مک  رایسب  خیرات  رد  هیضق 

هاش و ياهردارب  زا  دندوب ؛ راوخ  هوشر  مامت  .دزد  نییاپ  ات  الاب  زا  دساف  هاگتـسد  کی  .دوبن  نکمم  يزیچ  نینچ  ناکما  دوب  ناریا  رد 
اهنیا بوخ ؛ .درک  یمن  يرگید  راک  لواپچ  زا  ریغ  هاگتـسد  نیا  مامت  .كاواس  نارومأم  ات  اه و  يراـبرد  اـت  هتفرگ  هاـش  ياـهرهاوخ 

هک ییاه  ینواعت  نیا  نالا  نیمه  .دندرک  یم  تسرد  ینواعت  شدعب  ًاعقاو  دوب  هدش  ارجا  رگا  هک  دندرک  حرط  ار  هشقن  نیا  دندمآ و 
.داد یم  هجیتن  دوب ، هدش  تسرد  راک  نیا  رگا  .دننکب  ار  راک  نیا  دـنناوت  یم  مه  نارگید  دـنرخ ، یم  مه  نیـشام  دوش و  یم  تسرد 

هک ییاهالاک  اب  دـمآ ، یم  هک  یتعنـص  هزات  يایند  اب  نآ  تیکلام  .دـشاب  هتـشاد  اقب  تسناوت  یمن  رگید  یمیدـق  تروص  هب  تیکلام 
ار باسح  نیا  ناریا  رد  دیاب  بیترت  نیا  هب  .دنامب  یقاب  رگید  تسناوت  یمن  دش و  یم  رگید  يزیچ  یتسیاب  .دوب  هدرم  رگید  نآ  دوب ،

.هدوبن ییارجا  لماع  فرط  زا  هناهاگآ  نیا  هک  درک 

.میتشادـن يزرواشک  هیلوا  راک  تاناکما  .میتشادـن  روتکارت  هاگریمعت  یتح  نامیاهناتـسرهش  رد  میتشادـن ، هداـج  تاـهد  رد  اـم  س :
يدشر یکینکت  یملع و  ظاحل  هب  هک  نآ  نودب  هراپ ...  نهآ  کی  هب  دـش  لیدـبت  یلو  تاهد ، رد  میدرب  میدرک و  دراو  ار  روتکارت 

.میدش نآ  هدننک  فرصم  مینک ،
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.دوب هداد  یبوخ  رایسب  جیاتن  دندرک  تسرد  هک  ییاهتعنص  تشک و  دینیبب  .دشن  اج  همه  رخآ ، دشن  اج  همه  ج :

؟ نیوزق جرک ؟ دنوامد ؟ رد  اه  یلیئارسا    ِ يزرواشک زکارم  ای  ینادزی ! ربژه  لام  عمتجم  س :

کی هب  ناریا  .داد  یم  مـه  یبوـخ  یلیخ  جـیاتن  دوـب و  هدـش  تـسرد  اـهنیا  هـک  دـندرک ، تـسرد  ییاهدـس  اهتعنـص و  تـشک و  ج :
، دوب یلاع  هداعلا  قوف  هبوچرام  لثم  سکول  ياهدیلوت  زا  یضعب  .دوب  هدش  لیدبت  سکول  سانجا  زا  یضعب  مهم  رایـسب  هدننکرداص 

رکف رگا  .دوب  گرزب  ییاهدحاو  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  .دوب  هتفرگ  ار  اپورا  رازاب  ناریا  هبوچرام  ًالصا  .تسین  رگید  نالا  هک  فیح 
هدایپ ار  راک  نیا  دوش  یم  لکـش  هچ  هب  هک  دندرک  یم  ادـیپ  يا  هشقن  رگید  ياهاج  هدوبن ، هار  تاهد  هب  دورو  يارب  هک  دـندرک  یم 

نآ هب  دروخب ، اجنآ  هب  هک  یلکـش  نآ  هب  هکلب  داد  ماجنا  دوش  یم  ناغم  گرزب  تعنـص  تشک و  کی  رد  هک  لکـش  نآ  هب  هن  درک ،
ار شا  ییاناوت  مه  يزرواشک ، ریزو  یتقو  .دـهاوخ  یم  داوساب  مدآ  دـهاوخ ، یم  هشقن  نیا  دروخب ، یناتـسهوک  یحاون  هب  هک  لکش 

یملاس مظنم و  هتـسد  کی  رداک و  کی  ینعی  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  هشقن  دـناوتب  مه  دـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  لقع  مه  دـشاب ، هتـشاد 
رد ار  نآ  لیلد  هشیر و  دـیاب  .دـهد  ماجنا  تسناوتن  هک  تسا  نیا  تسا ، هدوب  داسف  نییاپ  ات  الاب  زا  نوچ  تشادـن  وا  هک  تشاد  مزـال 

.مینیبب اجنیا 

.تشادن برغ  عفن  هب  زج  يا  هجیتن  ًاتیاهن  یضرا  تاحالصا  س :

لیلد نیمه  هب  .دش  یم  ماجنا  یتسیاب  یم  راک  نیا  یخیرات  ظاحل  زا  یلو  .درک  بارخ  ار  ناریا  يزرواشک  هیضق ، نیا  یلک  روطب  ج :
، دـنتفرگ اهنآ  زا  مه  ار  اهنآ  دـندوب ، هتفرگ  مه  نیکلام  هک  ییاهنیمز  نامه  ینعی  دـش ، لابند  مه  نایرج  نیمه  نیع  بـالقنا  زا  دـعب 

دروم رد  .اه  ینواعت  داجیا  هب  هدش  عورش  هدوب ، تقو  نآ  هک  ییاهدوبمک  نیمه  تلع  هب  مینیب  یم  مه  الاح  .دش  مه  یـضرا  میـسقت 
يروآ ینف  دـیاب  هزورما  ینعی  یلام ؛ تاناکما  ینف و  تاـناکما  قیقد ، هشقن  دـش ؛ حرطم  هلئـسم  نیمه  مه  يزرواـشک  تادـیلوت  هیقب 

تشاد و مزال  تقو  لاس  کی  یلو  دهدب  ام  هب  هک  دش  رـضاح  ناتـسراجم  نیا  دینیبب  .دید  كرادت  دـیدج ، يزرواشک  يارب  ار  اهنیا 
.لوپ رالد  درایلیم  کی 

؟ درایلیم کی  س :

.تسا یهاتوک  یلیخ  طیحم  کی  يارب  طقف  شنتنآ  هکنیا  يارب  میزاسب ، دیاب  ار  شهاگتـسد  مامت  هکنیا  يارب  تشاد ، مزال  لوپ  ج :
دوب هدش  رضاح  هک  دوب  يروشک  اهنت  ًاقافتا  ناتسراجم 
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.دـش یم  رید  ًالـصا  رگید  هک  تشاد  مزال  تقو  مه  لاسکی  ...دوبن و  دوجوم  همزال  تاناکما  یلو  دـهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  اـم  يارب 
یم هک  ماما  ياه  هتفگ  اه و  هتـشون  لثم  دیـسر ، یم  ام  هب  هک  يزیچره  تقونآ  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  دوب  نیا  اـم  راـک  هک  تسا  نیا 

.میداتسرف یم  اپورا  تاعوبطم  هب  میدرک ، یم  همجرت  نابز  جنپ  هب  ار  نآ  ام  دنداتسرف و  یم  اجنیا  زا  ار  اه  نیمه  دیسر ،

هداد ناشن  یلمعلا  سکع  تمواـقم و  هنوگچیه  يو    ِ یـسایس عضاوم  يردنکـسا و  ياـقآ  روضح  هب  هجوت  اـب  بزح  نورد  اـیآ  س :
؟ دش

یتسیاب یم  اجنیا  رد  ام  تفگ  یم  هک  دوب  نیا  وا  تمواقم  .دوب  يروج  نیا  تمواقم  ام  ياهراک  نیا  هیلع  اجنآ  رد  اـجنیا ، رد  هن ، ج :
.ناریا تالیکـشت  برغ و  تالیکـشت  ماـمت  دوب ، شراـیتخا  رد  تالیکـشت  .دوب  تردـق  اـت  ود  اـجنآ  رخآ  دـشاب ؛ روطنیا  نامتـسایس 

.دهد یم  عالطا  كاواس  هب  هک  تسه  ناریا  هدوت  بزح    ِ يربهر لخاد  رد  يذوفن  کی  دنتشاد  هدیقع  اهیوروش 

؟ تسه يذوفن  ینعی  س :

.دوب مولعم  رگید ، دوب  یمالعا  زانهش  ج :

.دنا هدوب  مه  رگید  هتخانشان  دارفا  ًاملسم  دنیوگ و  یم  ار  يرظن  یمساق و  نوچ  دندوب ؟ مه  رگید  يات  هسود  ای  دوب  نیا  طقف  س :

.دوب شنمدار  دوب ، يدزی  رسپ  دندوبن ، تیزکرم  رد  اهنیا  زا  مادک  چیه  ج :

؟ شنمدار امه  س :

نیا زا  لـبق  وا  یلو  تشاد  يداـیز  داـمتعا  یلیخ  وا  هب  شنمدار  رتکد  .شنمدار  رتکد  مناـخ  ییادرـسپ  دوش  یم  يدزی  رتـکد  هن ؛ ج :
.دش ینادنز  دبا  سبح  هب  تفر و  ول  اهنایرج 

؟ یقرش ناملآ  رد  س :

ود ام  اجنیا  دعب  .دوب  هدرک  هدامآ  مه  ار  زیچ  همه  .دـشکب  ار  نم  هک  دوب  رومأم  وا  .دـش  ینادـنز  دـش و  راتفرگ  یقرـش  ناملآ  رد  ج :
متفگ لصفم  روطب  نم  دراد  یناتساد  دوب و  کیدزن  ترافس  اب  هک  دوب  یمالعا  زانهش  نیمه  دوب ، یکاواس  هک  مه  یکی  میتشاد : رفن 

رارـصا وا  .دوب  یکاواس  مه  وا  .دوب  نومزآ  رهچونم  نومزآ ، ادیوه ؛ ریزو  شدعب  دـش ، ریزو  هک  مه  یکی  .تسین  مزال  شرارکت  هک 
یک متخانش  یمن  ار  وا  نوچ  مدشن  رضاح  تقو  چیه  نم  .رود  ياهرهـشزا  یکی  رد  .دنکب  رادید  ناملآ  رد  نم  اب  هک  تشاد  يدایز 

...دنتفگ ًامسر ؛ ام  هب  مه  راب  کی  .هدمآ  اجنآ  هدش  يروج  هچ  .تسه 

بزح نورد  زا  یهاگآ  ساسارب  كاواس  ًاملسم  .نوریب  دور  یم  ناترابخا  هک  س :
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.درک یم  يزیر  همانرب 

ار نیا  نم  هب  دنتساوخ و  ار  نم  اهناملآ  .تالیکـشت  نورد  زا  دیرادرب  ار  یمالعا  زانهـش  مینک  یم  رکف  ام  هک  دنتفگ  ًامـسر  ام  هب  ج :
یمن هار  مدوـب ، كوکـشم  زانهـش  هب  شیپ  اهتدـم  زا  نم  هکنیا  تلع  هب  منکب  حرطم  رگا  نوـچ  درادـن ، يا  هدـیاف  متفگ  نم  .دـنتفگ 

يردنکـسا .درک  حرطم  هسلج  رد  ار  نیا  دمآ و  هودق  .دـنتفگ  هودـق  هب  دنتـساوخ و  ار  هودـق  اهنآ  .دـییوگب  رگید  رفن  کی  هب  .مداد 
یم یچ  الاح  دـنتفگ  اـهناملآ  .نـالف  نـالف و  تسیچ ، اـهتمهت  نیا  تسا ،  نم  درف  نیرت  نئمطم  نیا  تفگ  تخادـنا و  هار  یلاـجنج 

، میهدب روتـسد  وا  هب  میناوت  یمن  ام  تسا و  نم  درف  نیرت  نئمطم  دیوگ  یم  ناریا  هدوت  بزح  لوا  ریبد  .مینکب  راکچ  ام  الاح  دنیوگ 
.دش زوریپ  بالقنا  دعب ، هلصافالب  هکنیا  ات 

؟...  ای ار  یمالعا  زانهش  یتح  .دندرکن  ریگتسد  ار  وا  تقو  چیه  اهناملآ  س :

وا هتعاس  راهچ  تسیب و  میداد ، اهنآ  هب  یتقو  .دمآرد  زانهش  مسا  دمآرد ، اه  یکاواس  تسیل  هکنیا  زا  دعب  هلصافالب  رگید ، نیمه  ج :
.دندرک نوریب  ناملآ  زا  ار 

؟ دندرکن ریگتسد  ار  وا  تقو  چیه  س :

هناخ زا  ار  شا  هچب  شدوخ و  هتعاس  راهچ  تسیب و  .دوب  هدادن  ماجنا  ناملآ  هیلع  یمرج  .تشادـن  یتلع  رخآ  دـندرکن ؛ ریگتـسد  ج :
.دندرک جارخا  شا 

؟ تشادن هک  رهوش  س :

ناملآ هب  ار  وا  اهنایرج  نیا  زا  دعب  یتدم  .درب  ار  يدنژ  دوب  هدمآ  اجنیا  هعفد  کی  نارود  نامه  رد  مه  دعب  .دوب  يدنژ  شرهوش  ج :
.دوب مه  یبوخ  ناوج  بزح و  ياضعا  زا  يدنژ  .دمآ  تشگرب و  هرابود  درک و  اهر  ار  وا  دعب  .تشاد  هگن  درب و 

هچ هب  ارچ و  كاواس ؟ اب  ای  دوب  ترافس  اب  ناشطابترا  ولهاشناهج ، يرظن و  روطچ ؟ نارگید  يرظن و  یمالعا ، زانهش  نیا  زا  ریغ  س :
؟ دندرک ادیپ  شیارگ  میژر  كاواس و  هب  لیلد 

مه وا  هب  اهیوروش  .دوب  کیتارکومد  ناملآ  رد  مه  يرظن  .دنتفر  یبرغ  ناملآ  هب  ناشود  ره  اهنیا ، .دـندوب  كاواس  اب  ًامـسر  اهنآ  ج :
.دندرک نوریب  کیتارکومد  ناملآ  زا  ار  وا  هتعاس  راهچ  تسیب و  مه  اهنآ  .دندش  نونظم 

؟ یلاس هچ  س :

.بالقنا زا  لبق  لاس  کی  نیمه  ج :

ینعی 56. س :
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ولهاشناهج نیا  ِدوخ  .كاواس  يارب  دوب  راک  نیمه  هب  لوغشم  اجنآ  یبرغ و  ناملآ  هب  تفر  دندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  لاس 56  ج :
...هب درک  عورش  اجنآ  زا  تفر  یبرغ ، نیلرب  هب  هکنیا  زا  دعب 

.دنشاب هتشاد  دیاب  ًاملسم  دنمهفب ؟ يزیچ  نورد  زا  دنناوتب  هک  دنتشادن  يدارفا  اهنیا  و  س :

مدآ ًاصخـش  .دوب  یفیثک  مدآ  یلیخ  هک  يرظن  لثم  دندوب  یماندب  یلیخ  ياه  مدآ  اهنآ  .دنتـشادن  بزح  لخاد  رد  ار  سک  چـیه  ج :
نآ درک و  فیرعت  هاشنهاش  زا  درک و  قطن  هاشنهاش و  يامیـس  رد  اجنیا  دمآ  ولهاشناهج  دمآ  هک  شدـعب  اجنآ ، تفر  وا  .دوب  یفیثک 

.درک صخشم  ًالماک  ار  دوخ  دوب و  یکاواس  هصالخ  تشاذگ و  یهاشنهاش » خیرات   » ار نآ  مان  تشون ، هک  مه  یخیرات 

؟ دمآرد یک  اهنیا  نیب  زا  رگید  س :

.ینزج نژیب  ردپ  دمآ  اجنیا  هک  دوب  ینزج  مه  یکی  اجنآ ، زا  دندمآ  هک  يرگید  ناسک  ج :

هب لاس 1334  رد  ار  شا  همان  هبوت  ینعی  .دـمآ  رانک  هاـش  اـب  لاس 34  نامه  زا  دـنیوگ  یم  هک  ار  تمـشح  نیا  ینزج ؟ تمـشح  س :
.تشون رابرد 

.تسین تمشح  ینزج ، میوگ  یم  هک  یسک  نآ  .تسین  تمشح  هن  ج :

؟ درک رفنت  راهظا  بزح  زا  وا  س :

.دمآ ترجاهم  زا  هن ؛ ج :

.تسه وا  يومعرسپ  ایآ  س :

.دوب اه  يرارف  وزج  ترجاهم و  رد  دمآ  وا  .تسه  وا  يومع  ج :

؟ دوب تمشح  شردپ  مسا  .تسین  شردپ  سپ  س :

تاعوبطم سرزاب  لک  سیئر  ياقآ  مه  دعب  دش و  یسور  نابز  هاگشناد  داتـسا  دمآ  اجنیا  وا  .تسه  وا  يومع  .تسین  شردپ  هن ؛ ج :
.دش روشک  ترازو  رد 

.تسا يدایز  ياه  بیشن  زارف و  ياراد  مه  وا  روطچ ؟ اضر  هللا  تیانع  رتکد  س :

.تسه مه  زونه  تسا و  یمالسا  يروهمج  رد  يزراب  تیصخش  رگید  ناشیا  هلب ؛ اضر ؟ هللا  تیانع  ج :

؟ تسا شناد  زا  يدح  هچ  رد  ًالصا  تسه ؟ سانش  ندمت  ققحم و  مدآ  ًاعقاو  وا  ایآ  منک ، یم  لاوئس  يدج  روطب  س :
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؟ دنرادن سناسیل  قوف  س :

ترابع دنتشون  هک  ییاهزت  اهنیا  .تسا  هلحرم  کی  مولع  دیدناک  .مولع  دیدناک  ینعی  شمسا  .تسا  نامه  شمسا  سناسیل  قوف  ج :
.ناجیابرذآ رد  صوصخب  میراد  ارتکد  همان  نایاپ  تروصب  ناریا  رد  حلص  نایرج  ات  تصش  ام  .ناریا  رد  حلص  نایرج  زا  دوب 

اب هک  سکره  اجنآ  دـسیون  یم  شتارطاخ  رد  رذآ  مشچ  ِدوخ  دـنداد ! یم  يزاب  یتراپ  اب  مه  ار  اهارتکد  نیوانع  نیا  هکنیا  لثم  س :
! يروسفورپ كردم  یتح  .دنداد  یم  ناونع  وا  هب  هاگشناد و  هب  دندرک  یم  یفرعم  ار  وا  درک  یم  يراکمه  تسینومک  بزح 

مولع و يارتکد  ناش  همه  دندمآ ، اجنیا  هکنیا  زا  دـعب  یلو  .چـیه  دنتـشادن  تامولعم  ینعی  .دـنتفرگ  ارتکد  يروطنیمه  ناش  همه  ج :
.دندش خیرات 

.تساضر هللا  تیانع  مروظنم  درک ، یم  لیلحت  ای  درک  یم  سردت  اجنآ  رد  ناشیا  تقونآ  س :

دعب میداتـسرف ، نیچ  هب  هدـنیوگ  ناونع  هب  ار  وا  یتدـم  ام  هک  دوب  اهنآ  وزج  ًالوا  اضر  هللا  تیاـنع  .درک  یمن  يراـک  چـیه  ًالـصا  ج :
نادنمراک اجنآ  رد  هک  دوب  یـسانش  قرـش  نمجنا  رد  یتدم  .يزیچ  هن  دوب و  ییاج  ملعم  هن  درک ، یم  سیردـت  اجنآ و  هب  دوب  هدـمآ 

.دندرک یم  هعلاطم  ییاهزیچ  دندوب و  یسانش  قرش 

؟ وکاب ِدوخ  رد  س :

.وکسم ناش  یضعب  دندوب و  وکاب  ناش  یضعب  ج :

.ناجیابرذآ نارآ و  درومرد  یتاقیقحت  ياهراک  نیا  دننام  س :

.دنکب هدافتسا  اجنآ  دانسا  زا  دنکب و  همجرت  ار  نوتم  تسناوت  یم  سپ  هتسناد ، یم  نابز  هتشاد ، تاعالطا  نیا  هن ؛ ج :

دمحم .دوب  بزح  وضع  مه  یمـصاع  دـمحم  اضر ، هللا  تیاـنع  زا  ریغ  دـیتفگ  یم  .رگید  تسا  اـضر  روسفورپ  ناـمه  ردارب  نیا  س :
.دوب ناناوج  نامزاس  میدق  ياهناوج  زا  .دروآ  یم  رد  ار  هواک »  » هلجم هک  یمصاع 

یم کمک  بزح  فرط  زا  مه  شلوا  .درک  تسرد  اجنآ  رد  ار  شا  هلجم  هک  یتقو  ات  دوب  هدش  مه  بزح  وضع  یمصاع ؛ دمحم  ج :
.میتسناد یم  یبوخ  مدآ  زونه  ار  وا  ام  دش ؛

.تشون یم  ناتساد  یناملآ  نابز  هب  يولع  گرزب  طقف  دوب  ناریا  تایبدا  نامه  لاس 45 ؟ ینعی  یلاس ؟ هچ  س :

.دوب لاعف  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازهود و  نشج  رد  وا  .داد  هلاس  دصناپورازهود  نشج  همان  هژیو  ج :

؟ دوبن صخشم  نآ  زا  لبق  ایآ  س :
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.میدش كوکشم  وا  هب  تقو  نامه  ام  .دوبن  صخشم  نآ  زا  لبق  هن ؛ ج :

.دندوب هدیمهف  همه  ار  عوضوم  هک  تقو  نآ  دیدش ، كوکشم  وا  هب  درک  یم  راک  ینلع  روطب  هلجم  رد  هک  یعقوم  زا  ینعی  س :

شفیلکت هدـیباوخ ، نوریب  بش  کـی  هک  رتخد  تفگ  یم  ماـباب  هک  تفگ  ینارهت  اـباب  ناـخ  ار  نیا  .میدـش  كوکـشم  وا  هب  هلب ؛ ج :
رتخاـب  » هماـنزور تسا  هتفگ  ییاقـشق  ورـسخ  هک  هدـیمهف  مها  وا و  هب  میتـفگ  ینعی  .هدـیباوخ  نوریب  بش  نیدـنچ  نیا  .تسا  مولعم 

لیئارـسا ویدار  وکـسم و  ویدار  هدـنیوگ  مه  رتکد  ِدوخ  هک  میدـیمهف  دـعب  .دیـسر  یم  كاواس  هب  ًالبق  نیا  دـمآ ، یم  رد  هک  زورما »
.تسا

رب هوالع  الاح  هک  يا  هدوت  يادـیوه  نودـیرف  هب  دـینک  هراشا  اجنیا  رد  تسین  دـب  .دـنک  یم  يراکمه  اه  هاوخیروهمج  اـب  نـالا  س :
دوب و يا  هدوت  نارکفنشور  وزج  وا  دنک  یم  حرطم  دمحا  لآ  لالج  .دراد  مه  ترهش  تسادیوه و  سابعریما  ردارب  شندوب ، ییاهب 

.تسناد یم  پچ  اپورا  رد  ار  دوخ  ینامز 

.تسین مدای  ًالصا  .دوب  يا  هدوت  وا  ًالصا  هکنیا  و  دوب ، یک  ادیوه  نودیرف  تسین  مدای  ًالصا  نم  ج :

طابترا یبرغ  لفاحم  اب  دوب و  نوسام  وا  .دشاب  هتـشاد  يا  هدوت  شیارگ  هک  تسه  مه  دیعب  مناد ، یمن  ار  ادـیوه  سابعریما  ِدوخ  س :
.تشاد

.تسه زیچود  اجنآ  رد  .هتشاد  پچ  يرکفنشور  شیارگ  الاح  هتشادن ؛ يا  هدوت  شیارگ  ج :

.درک یم  یگدنز  هسنارف  رد  ادیوه  نودیرف  س :

میراد يا  هدوت  ناگدنسیون  زا  هک  دوب  یتروص  وزج  دوب  ادیوه  نودیرف  رگا  نوچ  .تسین  مدای  ًالصا  ج :

.دوب همانزور  سسؤم  ناونع  هب  حتاف  یفطصم  س :

.هلب ج :

تسه مه  رگید  یکی  يراختفا و  فسوی  حتاف و  .تسا  هدوت » بزح   » یسیلگنا نایرج  هب  قلعتم  حتاف  دننک  یم  لیلحت  اه  یضعب  س :
...

.دندوب رفن  دنچ  ج :
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اهیـسیلگنا روتـسد  دنیوگ  یم  هک  يروط  .دش  کیدزن  تقونآ  تفرگ و  ار  همانزور  زایتما  دمآ و  ناشیا  هک  دـندقتعم  اه  یـضعب  س :
شلماوع زا  یـضعب  مه  دـیاش  .دـهد  لیکـشت  يدـناب »  » شدوخ يارب  اـجنآ  رد  دوـش و  بزح  دراو  ناـیرج  کـی  ناوـنع  هب  هک  دوـب 

.دندنام هتخانشان 

رد یـسک  یتـقو  .تسا  ناتـسلگنا  رِـس  وا  میتخانـش ، یم  ار  حـتاف  .مینکن  رارکت  هراـبود  .مدرک  ثحب  هـعفد  کـی  ار  ناـیرج  نـیا  ج :
.دشاب هدرک  تمدخ  یلیخ  دیاب  رگید  دوش ، یم  رِس  ناتسلگنا 

رد یهافـش  تروص  هب  مه  تارطاخ  کی  دوش ، یم  پاچ  ناریا  رد  هک  تسه  تارطاخ  کی  .دـینیبب  ار  يولع  گرزب  تارطاـخ  س :
یمک کی  ناریا  رد  سکره  الاح  هک  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  لیلجت  نوتبمل  سیم  مناخ  زا  لـصفم  روطب  هک  دوش  یم  پاـچ  ناـملآ 

نوتبمل مناخ  هک  هدش  هتفگ  يولع  لوق  زا  ناملآ  رد  هرـشتنم  تارطاخ  رد  .تسا  سوساج  ای  یـسیلگنا  نیا  دـنیوگ  یم  دراد ، شزرا 
تیرومأـم هدوت » بزح   » فرط زا  اـم  .میدرک  یم  يراـکمه  ناـشیا  اـب  هک  دوب  یعقوم  ناـمه  اـم  نارود  نیرتهب  هدوب و  یگرزب  مدآ 

.میدوب ناشیا  رظن  ریز  ام  هتبلا  مینک ، رشتنم  هیرشن  مناخ  نیا  اب  ات  میتشاد 

هک دندوب  یلقتـسم  هدع  اهنیا  دینیبب  .تقو  چیه  تسا ؛ هتـشادن  نوتبمل  سیم  اب  يراکمه  تیرومأم  بزح  فرط  زا  تقو  چـیه  وا  ج :
.دندرک یم  دنتساوخ  یم  هک  يراکره  ناشدوخ 

.دندرک یم  يراکمه  نوتبمل  مناخ  اب  ود  نیا  .دندوب  بزح  وضع  يربط  ناسحا  يولع و  گرزب  س :

.مناد یم  ج :

؟ دندوب فلاخم  یناسک  هچ  راک  عورش  يادتبا  زا  .هن  ای  دشاب  نایرج  نیا  قفاوم  هک  دوب  یسک  بزح  رد  ادتبا  نامه  رد  س :

ظاحل زا  .دـندوب  هدـناوخ  ردارب  لثم  دوب و  کـیدزن  هداـعلا  قوف  يدزی  اـب  .دوب  کـیدزن  هداـعلا  قوف  يردنکـسا  اـب  يولع  چـیه ؛ ج :
رد دوب ، يروج  نیمه  هشیمه  بزح  نارود  رد  مه  يولع  .دـنکب  دـهاوخ  یم  يراک  ره  يولع  هک  يروط  دـندوب  دازآ  اهنآ  یـسایس 

.مونلپ زا  دعب  .تفر  نوریب  بزح  زا  مه  راک  طساوا  نامه 

؟ دماین رگید  ناملآ  تفر  .موس  مونلپ  زا  دعب  س :

.دماین مه  مراهچ  مونلپ  زا  دعب  چیه  دماین  هک  نآ  ج :

؟ ربخ هچ  شنمدار  زا  س :

رانک داد و  افعتسا  بزح  زا  رگید  وا  دش ، رانکرب  شنمدار  مهدراهچ ، مونلپ  نایرج  زا  دعب  ج :
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.تفر

؟ تشادن طابترا  وا  ًاعقاو  یلو  .دوب  طبترم  بزح  ياضعا  اب  مناد  یم  .تشاد  طابترا  یقرش  ناملآ  رد  بزح  اب  یلو  س :

.تشاد هطبار  بزح  ياضعا  اب  مک  یلیخ  اجنآ  رد  وا  ج :

.دنام یقرش  ناملآ  رد  مه  رخآ  ات  س :

لوپ .درک  یم  پاچ  باتک  اجنآ  رد  دش و  هتسشنزاب  مه  دعب  دوب ، یسراف  نابز  داتسا  .دوب  هاگشناد  داتسا  وا  دوب ، هدنام  اجنآ  هلب ؛ ج :
.دوب هدش  دنمتورث  مه  یلیخ  دروآ ، یم  رد 

.دوب هتشاذگ  ناریمش  ار  شمان  هک  تشاد  یگرزب  هچغاب  س :

.تشاد هچب  اتود  هک  دوب  هدرک  ادیپ  مه  یناملآ  مناخ  کی  .دوب  بوخ  یلیخ  شا  یلام  عضو  .تشاد  زیچ  همه  اجنآ  هلب ؛ ج :

، ورن اهزیچ  نیا  لابند  هک  میوگ  یم  مرـسپ  هب  هچره  نم  دـیوگ  یم  دراد و  شرـسپ  زا  یبلاج  تارطاخ  دوخ  باتک  رد  شنمدار  س :
هک دنک  یم  رکف  .دنک  یم  هرخـسم  ار  نم  دمهف و  یمن  اباب  نیا  تسه ، كاواس  تسد  نویـساردفنک  دنام ، یمن  يزیچ  چیه  شرخآ 

.منز یم  ار  اهفرح  نیا  هک  مدش  ریپ  نم 

.دوب مه  یبوخ  هچب  دوبن ، يدب  هچب  ًاقافتا  .تفرگ  یم  داریا  وا  هب  دوب و  فلاخم  .دوبن  قفاوم  شردپ  اب  ج :

.دوبن یبزح  .دوب  ینویساردفنک  ینام »  » شرسپ س :

.نویساردفنک پچ  دوب ؛ پچ  ینام  ج :

؟ دوب تسیلایسوس  س :

.دوب نیبدب  یلیخ  شردپ  هب  تبسن  دوب و  هدش  ینیچ  ياههورگ  وزج  تسیلایسوس  نامه  ج :

.تشاد یناملآ  دزمان  کی  شنادنز  زا  لبق  شنمدار  نوچ  .ییابطابط  قداصدمحمدیس  رتخد  دوب  يو  یناریا  نز  زا  ینام  س :

.مرادن ربخ  نم  ج :

، هدـش موکحم  ناشیا  دـید  یتقو  مناخ  نآ  .تشاد  یناملآ  دزماـن  کـی  داـتفا  نادـنز  یتقو  دـنتفگ  یم  .تسین  ناـمِدای  اـم  ـالاح  س :
هب دور ، یم  اـکیرما  هب  لاـس 72  يولع  گرزب  یتقو  .درک  جاودزا  تفر و  اـکیرما  هب  سپـس  دوب ، ناـملآ  یتدـم  .تفر  تشاذـگ و 

جاودزا ییابطابط  قداص  دمحمدیس  رتخد  اب  دش  دازآ  هک  نادنز  زا  .دننک  یم  یتاقالم  مه  اب  دیآ و  یم  وا  ندید 
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یناملآ مناخ  زا  .دوب  شمود  رـسمه  زا  وا  دنزرف  ینام  یناملآ ) نز   ) .داد شقالط  اج  نیمه  دنک و  یگدـنز  وا  اب  تسناوتن  یلو  درک 
.تشادن يا  هچب  شا 

.تشاد هچب  اتود  ًالبق  شدوخ  یناملآ ) نز   ) وا هن ؛ ج :

.دوبن يولع  گرزب  لام  دوب ، شدوخ  لام  هلب  س :

رونا اب  قدـصم  دـمحم  رتکد  ًالثم  تسین ؛ روج  یلیخ  اهنآ  بیکرت  نوچ  مینکن ، تبحـص  اهتیـصخش  هراـبرد  دـینادب  حالـص  رگا  ج :
.يا هماخ 

جنپ اهنیا  نیب  امـش  میتشون  هک  یماـسا  نیا  ًـالثم  .درک  شنیزگ  ار  دارفا  دوش  یم  هشیمه  .درک  یتبحـص  دوش  یم  دارفا  دروم  رد  س :
یم يرکف  نایرج  هورگره و  نیب  ای  دنـشاب  هتـشاد  ثحب  شزرا  هک  دنـشاب  يرگید  ياهپیت  دییوگب  ًالثم  ای  دینک  باختنا  ار  اهنآ  يات 

.دادرارق لصا  ار  نآ  درک و  باختنا  هنومن  ناونع  هب  ار  رفن  هسود  دوش 

.رخآ يارب  دیراذگب  ار  دارفا  .مینکب  شمامت  ار  اهنآ  دعب  بازحا ، غارس  میورب  میوگ  یم  نم  تروصره  رد  ج :

.دشن رشتنم  مراهچ  مونلپ  دانسا  ارچ  دیتفگ  دیدرک و  تبحص  ًالبق  .میزادرپب  ناریا  رد  پچ  بازحا  یسررب  هب  دوش  یم  س :

.چیه هدشن ؛ حرطم  ج :

.دشن رشتنم  مراهچ  مونلپ  دشن و  حرطم  موس  مونلپ  س :

دیوگ یم  جریا  هدشن ، رشتنم  دنک  یم  اعدا  وا  .يورسخریما  کباب  نیمه  يوگو  تفگ  رد  صوصخب  هدش ، رشتنم  شدانـسا  مامت  ج :
همه شدوخ  ياه  همانزور  رد  هکلب  درک  رشتنم  ار  نآ  بزح  طقف  هن  .هدش  رـشتنم  مه  اج  راهچ  هس  رد  هدش و  رـشتنم  ًالماک  نآ  همه 

.هدرک رشتنم  ار  دانسا  نیا 

؟ هدیزگ ای  لماک  نتم  س :

.لماک نتم  ریخن ؛ ج :

.درک رشتنم  هدیزگ  کی  هدوت » بزح   » ِدوخ س :

: تسا ریز  دراوم  لماش  دانسا  نیا  .تسا  مراهچ  مونلپ  ياه  همانعطق  تسین ؛ هدیزگ  ج :

.تسا یلصفم  یلیخ  زیچ  دادرم  رد 28  ناریا  هدوت  بزح  درکلمع  هرابرد  . 1
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.ناریا یتسینومک  یسارکومد  لایسوس 

یناسک هچ  رصقم  هک  دنتفگ  دندرک و  دقن  ار  هدع  کی  دندوب و  هدرک  حرطم  یماظن  نامزاس  ندش  یـشالتم  فشک و  دروم  رد  س :
؟ دندوب

.تسه اجنیا  اهفرح  نیا  همه  ج :

؟ هدش پاچ  دانسا  ِدوخ  رد  س :

ناـمزاس   ِ يربـهر   ِ یعمج تاهابتـشا  ناریا و  هدوت  بزح  هیئارجا  تأـیه  كرتـشم  تیلوئـسم  رب  هوـالع  .تسه  اـهنیا  همه  دـینیبب  ج :
نیع نیا  یلک  روطب  ینعی  .داد  هدـهع  هب  يدـج  تیلوئـسم  ظاحل  نیا  زا  نامزاس  نیا  طبار  لوئـسم و  ناونع  هب  تدوج  قیفر  یماظن ،

، لوا دلج  لوا ، پاچ  ناریا  یتسینومک  یسارکومد  لایسوس  يرگراک  شبنج  زا  نتم  نیا  .تسه  اجنیا  نآ ، مامت  .تسا  همانعطق  نتم 
رد تافالتخا  يزکرم و  هتیمک  مونلپ  همانعطق  دـعب  .تسا  اهمونلپ  لام  مه  نیا  دـعب ، تسا  هدـش  لقن  كدزم  تاراـشتنا  هحفص 371 ،

هتیمک رد  ناـیرج  ماـمت  .تسه  مه  لـصفم  هدوب ، هچ  شتلع  بزح  يربـهر  هاگتـسد  رد  تاـفالتخا  نیا  هک  بزح  يربـهر  هاگتـسد 
اجنیا رد  لـصفم  روطب  اـهنیا  همه  ...و  هدز  همدـص  ردـقچ  ینیمرـش  هدرک ، هلیـسو  ار  ینیمرـش  هک  تیرثـکا  هورگ  يارجاـم  يزکرم ،

.تسه

.تسه بوخ  هلب ، س :

دوب نایراخاز  نم و  ياوعد  هک  یتامیلعت  هیرـشن  دادرم و  هوزج 28  ات  ود  یـساسا ، ياهاطخ  ناریا و  .بالقنا  هلحرم  همانعطق  دعب  ج :
.ناریا پچ  خیرات  میور  یم  الاح  .میریگب  یپکوتف  اهنیا  زا  دیاب  تقو  نآ  .تسه  اهنیا  مامت 

.پچ نایرج  یسررب  س :

تروص هب  شدوخ ، لماک    ِ ینعم هب  پچ  تایـصوصخ  اب  ینایرج  ناریا ، رد  تیطورـشم  نایرج  رد  مدـناوخ  نم  هک  ییاـجنآ  اـت  ج :
اب وکاب ، ناجیابرذآ و  رد  رقتـسم    ِ ناریا ياهپچ  هک  تسا  هدوب  ییاهکمک  طقف  .تسا  هتـشادن  دوجو  هورگ ، کی  لخاد  رد  لکـشتم 

، دـیآ یم  شیپ  لگنج  هلئـسم  هک  یتقو  ات  دـندرک  یم  فلتخم  روما  رد  اهنآ  هب  هیـسور  ِدوخ  یـسارکومد  لایـسوس  ياـهپچ  کـمک 
.دریگ یم  لکش  ناریا  تسینومک  بزح 

؟ دوب یلزنا  رد  س :

بزح اـی  تلادـع  بزح  شلوا  .میوگب  مناوت  یم  ار  اـهنیا  نم  دـندوب ؟ یناـسک  هچ  ناریا  تسینومک  بزح  ًالـصا  .دوب  یلزنا  رد  ج :
.دوب ناریا  نارگراک  تارکومد  لایسوس 
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؟ تسا هدوب  بزح  نیا  رد  يرو  هشیپ  ایآ  س :

هلیسو هب  وکاب  رد  هیسور  نارگراک  تارکومد  لایسوس  بزح  هتیمک  میمـصت  اب  بزح  نیا  لیکـشت  .میوگ  یم  ار  اهنیا  همه  نالا  ج :
.دـیدرگ یلمع  نارگید  هداز و  فـسوی  هداز و  قداـص  هدازراـفغ و  لوـسر  ُفا و  یجاـح  ُفاریکـالاب و  فیـسانآ و  فیاـقآ ، مارهب 
.دـندرک یم  راک  اجنآ  رد  هدرک و  ترجاهم  وکاب  هب  ناریا  ناجیابرذآ  زا  هک  دوب  یناریا  نارگراک  نیب  تیلاعف  مه  بزح  نیا  فدـه 

هیاپ هیسور  رد  يرازت ، هیـسور  رد  بـالقنا 1917  زا  سپ  و 1917  هم 1296  هام  رد  مظنم  ناـمزاس  کـی  ناونع  هب  تلادـع » بزح  »
زاقفق و رد  رگید  ياهرهش  ناخارتسآ و  ناریا و  ناجیابرذآ  رد  هیسور ، هنایم  يایسآ  رهش  دنچ  وکاب ، رد  تلادع  بزح  .دش  يراذگ 

یسراف نابز  هب  وکاب  رد  تلادع » مچرپ   » مان هب  تلادع  بزح  ناگرا  همانزور  ( 1296  ) نئوژ 1917 هام  زا  .دندرک  یم  راک  ناریا  رد 
یم تکرـش  زاقفق  رد  اهکیوشلب    ِ يا هقطنم  هتیمک  رد  تلادع  بزح  ناربهر  .دش  رـشتنم  ناریا  هیـسوررد و  دیدرگ و  پاچ  يرذآ  و 

بزح ناـمزاس  رد  يوروـش  كاـخ  رد  تلادــع » بزح   » ناــمزاس لاـس 1920  رد  .دــندوب  اـهنآ  زا  یئزج  اـهنیا  عـقاو  رد  دــندرک ؛
لاس 1920 رد  رگید  ياهرهـش  تشر و  یلزنا و  نارهت و  زیربت ، رد  هژیوب  ناریا  كاخ  رد  .دـش  ماغدا  اـهکیوشلب  هیـسور  تسینومک 

یم تسرد  تسینومک  بزح  ناریا  رد  لاس 1920  .دندروآ  دوجو  هب  ار  يروشک  دحاو  نامزاس  دنام و  یقاب  تلادع  بزح  نامزاس 
زا دوب  ترابع  بزح  نیا  نیداینب  ياـه  هتـساوخ  .دنتـشاد  دوجو  يرهـش  ياهـشورف  هدرخ  نارو و  هشیپ  نارگراـک و  نآ  رد  هک  دوش 
مک نیمز و  یب  ناناقهد  نایم  تشک  لباق  ياهنیمز  میـسقت  نینچمه  ناکلام و  گرزب  هاش و  تلود  سیلگنا و  مسیلایرپما  اـب  هزراـبم 

هیلوا هقباس  نیا  داد  ماـن  رییغت  ناریا  تسینومک  بزح  هب  بزح  نیا  یلزنا  رد  ریت 1299  رد 3  تلادـع  بزح  هرگنک  نیلوا  رد  .نیمز 
زا نآ  همانرب  دیدرگ و  لیکشت  یلزنا  رد  تلادع  بزح  هرگنک  رد  رد 1299  تسینومک  بزح  .دوب  ناریا  تسینومک  بزح  شیادیپ 

: دوب رارق  نیا 

.مزیلایرپما هطلس  زا  ناریا  يدازآ  . 1

دادرارق 1919. هب  فورعم  ناریا  سیلگنا و  دادرارق  هژیوب  شخب  تراسا  ياهدادرارق  وغل  . 2

.یتنطلس میژر  وغل  راجاق و  هلسلس  ینوگنرس  . 3

.نیمز گرزب  تیکلام  ندرب  نیب  زا  . 4

رد پچ  رـصانع  ریثأـت  تحت  .یناـهج  تسینومک  لانویـسانرتنا  ینعی  .دـمآرد  نرتـنیمک  تیوضع  هب  ناریا .، تسینومک  بزح  سپس 
هرداصم ناریا ، رد  یتسیلایـسوس  بالقنا  يروف  داجیا  لیبق  زا  دـش ؛ بکترم  ار  یگرزب  تاهابتـشا  هتـشر  کی  بزح  يربهر  ، 1299

یتح گرزب و  نیکلام  كالما 
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دوجو ناریا  هعماـج  رد  زونه  تامیمـصت  هنوگنیا  يارب  ینیع  طیارـش  هک  نیا  نتفرگ  رظنرد  نودـب  طـسوتم ، کـچوک و  نارادـنیمز 
هامرهم 1299 رد  هرود  نآ  رد  .دندرک  زاغآ  مالـسا  هیلع  ار  یعیـسو  تاغیلبت  هوالع  هب  .دندرک  ار  تاهابتـشا  نیا  اهنآ  .تسا  هتـشادن 

یلغواومع ناخردیح    ِ يربهر هب  يزکرم  هتیمک  يارب  يدیدج  بیکرت  دـندش و  رانکرب  بزح    ِ يربهر بیکرت  زا  وجارجام  رـصانع 
.دش هدیزگرب 

.دوب اهنآ  همه  زا  رتوجارجام  ردیح  ِدوخ  س :

.تفرگ رارق  تخس  راشف  ریز  ناریا  تسینومک  بزح  رد 1304  يولهپ ، ناخاضر  ياتدوک  زا  سپ  یکدنا  .ریخن  ج :

رد ًامـسر  درک و  یم  رـشتنم  ار  تقیقح » هماـنزور   » نارهت رد  يرو  هشیپ  .درک  یم  راـک  تسینومک  بزح  زوـنه  اـتدوک  زا  دـعب  س :
.دوب تختیاپ 

رد 1306 یفخم  روطب  بزح  هرگنک  نیمود  .تفرگ  رارق  تخـس  راـشف  ریز  میتفگ  .مییوگ  یم  ناـتیارب  نـالا  تسین ، هک  میتفگن  ج :
راک هرابرد  تامیمـصت  اهدرک و  یلم ، لئاسم  يارب  ییاهزت  يواح  هک  درک  بیوصت  يدیدج  همانـساسا  همانرب و  بزح  دش و  ماجنا 

يرگراک تاباصتعا  هتشر  کی  ناریا  تسینومک » بزح   » ات 1310 لاس 1308  .دوب  نانز  ناناوج و  ناناقهد و  نارگراک و  ناـیم  رد 
زا .درک  بیوصت  یتسینومک  ياهتیلاعف  ندرک  ینوناـقریغ  هنیمز  رد  ینوناـق  ناـخاضر  تلود  تشهبیدرا 1310  رد  .درک  يربـهر  ار 

دیدج هبرـض  ریز  ًاددجم  بزح  رد 1316  .درک  زاـغآ  ینارا  رتکد    ِ يربـهر تحت  ار  دوخ  تیلاـعف  ًاددـجم  تسینومک  بزح   1313
همکاحم 53 رد 1317  .دنداتفا  نادنز  هب  اه  هیداحتا  بزح و  نیلاعف  دندش و  هتسکش  مهرد  مه  يرگراک  ياه  هیداحتا  .تفرگ  رارق 

هدننک لابند  نیشناج و  لاس 1320  رد  .دیـسر  لتق  هب  نادنزرد  مه  ینارا  رتکد  .دش  زاغآ  ناریا  تسینومک  بزح  ناربهر  نیلاعف  رفن 
.درک راک  هب  زاغآ  ناریا  هدوت  بزح  ینعی  ناریا  تسینومک  بزح 

تاهابتشا ای  اه  يور  پچ  الاح  دوب و  لگنج  هلئـسم  یکی  .مینزب  رود  کی  میدرگرب و  .تسا  راو  تسرهف  تمـسق  نیا  ات  بوخ  س :
.ناخ کچوک  ازریم  اب  يریگرد  خـلت  ثداوح  نآ  دـنداد و  لیکـشت  خرـس  یتسینومک  تموکح  کی  ناـشدوخ  لوق  هب  هک  یگرزب 
رامش هب  هداز  یقت  ناتـسود  زا  ناریا » تارکومد  بزح   » رد دوب و  مه  هداز  یقت  نسح  دیـس  ناکیدزن  زا  یلغواومعردیح  ِدوخ  ًاقافتا 

، لگنج رد  .دـش  ادـج  یمک  ناشهار  تیطورـشم ، بالقنا  زا  دـعب  تیطورـشم و  نارود  رد  .دـندرک  یم  يراکمه  مه  اب  تفر و  یم 
وجارجام کی  ناونع  هب  ردیح 
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نابرق و ولاخ  .دوب  نآ  زا  رگید  شخب  کـی  تمـشح  رتکد  هک  دـتفا  یم  وا  ندرگ  هب  تاـفالتخا  زا  یمیظع  شخب  دوش و  یم  حرطم 
.دنناشک یم  تسکش  هب  یبلط  تصرف  رثا  رد  ار  یمدرم  تضهن  کی  دنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  مسینومک  هار  هک  نارگید 

اهریـصقت مامت  نتخادنا  .دراد  دوجو  تسردان  يریگ  تهج  نآ  يود  ره  رد  هک  تسه  خـیرات  اتود  نم  رظن  هب  لگنج  هلئـسم  رد  ج :
کچوکازریم هک  تسا  نیا  تیعقاو  بوـخ  تسین  تسرد  ناـخ  کـچوکازریم  فرط  قـلطم  ندرک  هئربـت  لـباقم و  فرط  ندرگ  هب 

يروهمج دـندمآ و  نآ  زا  سپ  .ددـنبب  دادرارق  اـهنآ  اـب  اـجنآ  رد  اـت  وکاـب  هب  هتفر  شدوخ  هتـشاد ، پچ  ياهـشیارگ  شدوـخ  ناـخ 
.دنداد لیکشت  ار  ناریا  یتسیلایسوس 

.دنداهن انب  ار  مالسا  داحتا  هک  س :

! ریخن ج :

رشتنم مالـسا » داحتا   » مرآ اب  هک  مراد  ار  لگنج  همانزور  زا  هخـسن  کی  نم  .تسا  حرطم  مالـسا » داحتا   » ناونع هب  اهنآ  همانزور  س :
.دش یم 

.هتشاد تکرش  نالیگ  یتسیلایسوس  يروهمج  لیکشت  رد  ناخ  کچوکازریم  یلو  تسه  اهنیا  همه  ج :

اب شیالاب  رتیت  .درک  یم  رشتنم  ییامـسک  نیـسحازریم  ار  لگنج  همانزور  .دیدید  امـش  ار  لگنج  همانزور  تسا ؛ ردیح  راک  نیا  س :
اب يریگرد  هب  دـقتعم  هتبلا  .هدوب  يدابآدـسا  نیدـلا  لامجدیـس  رکفت  ریثأت  تحت  ناـخ  کـچوکازریم  .تسا  مالـسا » داـحتا   » ناونع

يریگ تهج  اب  هک  دنک  یم  عورش  ار  تکرح  دعب  .تسا  هتسناد  یم  لامش  تمسق  رد  یبالقنا  تکرح  کی  ار  نآ  دوبن و  مسینومک 
رگیدکی اب  دعب  .دنک  یم  عورـش  ار  راک  هتـشاد و  یهاگیاپ  یناحور ، کی  هبلط و  کی  ناونع  هب  يو  تیعقوم ، نآ  رد  .دوب  یبهذـم  ِ 

، يرو هشیپ  لثم  دـننک  یم  لگنج  تالیکـشت  نآ  رد  پچ  ياتدوک  کـی  ناـشدوخ  حالطـصا  هب  اـهنآ  دـعب  .دـندرک  یم  يراـکمه 
تردـق هک  يا  هقطنم  رد  مه  نآ  دـنیامن ، داجیا  یتسینومک  حالطـصا  هب  تموکح  کی  دنتـساوخ  یم  اـهنیا  ...و  ناـبرقولاخ  ردـیح ،

.دوش یم  ...و  سأی  تسکش ، فالتخا ! هجیتن  و  دوب ، نیمک  رد  نمشد  رگید  يوس  زا  .تسا  يوق  بهذم 

.نالیگ ییاروش  یتسیلایسوس  يروهمج  زا  هدوب  ترابع  لگنج  تموکح  ج :

.تسا نابرقولاخ  دوخ  نارود  لام  نیا  س :

.هتشادن تکرش  هک  هدوبن  نیا  هدوب ، نآ  ءزج  مه  ازریم  ج :
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.دندش ادج  هک  تسا  یعقوم  نآ  لام  نیا  س :

.تسین راک  رد  ندشادج  ج :

.مینک عافد  هک  دنک  یمن  باجیا  رگید  ام  یبالقنا  تیعقوم  دیوگ  یم  هک  ناخ  کچوکازریم  هب  نیتشتور  همان  نآ  س :

، هداز ناطلـس  یقرـش ، یلع  .دندوب  اهنیا  اجنآ  رد  ناریا  تسینومک  بزح  ناربهر  .تسا  زا 1921  دـعب  لام  تسا ؛ دـعب  لام  اجنآ  ج :
ناریا تسینومک  بزح  هرگنک  نیمراهچ  رد  .يزیخریما  یلع  نیب ، کین  یباسح ) روسفورپ  ردارب   ) یباسح هدازدـنوخآ ، هداز ، نسح 
فیس فیاقآ ، مارهب  هدازداوج ، رفعجریم  ای  يرو  هشیپ  رفعجریم  هدازددم ، اتـسور ، نسح  میرک  یلغواومع ، ردیح  هدوب ، يرخآ  هک 

.دندوب رگید  رفن  دنچ  يزاریش و  یلع  فیدرو ، ياق  نامیلس  هداز ، میهاربا  هللا 

.دنتسه هیضق  پچ  نایرج  اهنیا  س :

.تسه هرگنک  نیمراهچ  نیا  هن ؛ ج :

.تسا تسینومک » بزح   » هرگنک نیمراهچ  س :

.دنداد لیکشت  ار  نآ  لوا  هک  ییاهپچ  نیا  ینعی  اتدوک  زا  دعب  نارود  ناخاضر ، نارود  لام  .تسا  دعب  لام  هلب ؛ ج :

تـسا بوخ  ًاقافتا  .مروآ  یم  ار  لگنج  همانزور  نآ  اب  لگنج  ناربهر  یماسا  نم  .دـیرادن  ار  ییارخفریم  میهاربا  باتک  ًـالامتحا  س :
.تسا هتسجرب  نآ  رد  بهذم  شیارگ  هک  ییاوتحم  و  تسا ، یمالسا » داحتا   » ناونع اب  همانزور  رتیت  .دوشب  نآ  هب  یهاگن 

ياـه هلحرم  ازریم  دوـخ  يرکف  ناـیرج  رد  یلو  تسین  يدـیدرت  نآ  رد  هدوـب ، ناـیرج  نیا  هک  مرادـن  یفرح  نیا  رد  نم  دـینیبب ؛ ج :
، ندرک يراـکمه  هب  هدرک  عورـش  هک  اـهنآ  اـب  هدـمآ  دـعب  هتـشاد ، يروـج  نیا  شیارگ  کـی  شلوا  لاـح  نیع  رد  .تسه  فـلتخم 
ار فرط  کی  ام  رگا  الاو  دوش  یم  قیقد  تقونآ  رگیدکی و  يولهپ  میراذـگب  دـیاب  ار  دانـسا  نیا  مامت  هدرک  لوبق  ار  رگید  تالیامت 

.دوش یم  هابتشا  شا  همه  میریگب ،

.تسا دوجوم  هک  لگنج  ناگرا  همانزور  ِدوخ  س :

يروهمج رد  ازریم  دندرک و  تقفاوم  رگید  مه  اب  دندمآ و  اهنآ  هکنیا  زا  دعب  .هدوب  يا  هرود  هچ  هب  قلعتم  ناگرا  نیا  دـید  دـیاب  ج :
.تسا هدوبن  ناگرا  نیا  هک  تقونآ  هدوبن ، نوریب  هتشاد و  تکرش  نالیگ 

دندروآ و ار  يرس  کی  نآ  ساسا  رب  هک  دندرک  اتدوک  کی  اهنآ  .تسا  هدش  لیکشت  پچ  نایرج  نآ  دعب  س :
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.دندرک ناشفذح  ار  يرس  کی 

نآرق زا  تشادرب  ود  هک  مییوگ  یم  یمالـسا  يروهمج  ِدوخ  رد  ام  نالا  نیمه  تسا  نایرج  ات  ود  لـثم  ار ، هلئـسم  نیا  متفگ  نم  ج :
.دراد دوجو  لگنج  نایرج  زا  تشادرب  اتود  مه  اجنیا  .رگید  روج  تشادرب  کی  تسه و  روج  نیا  تشادرب  کی  دراد ؛ دوجو 

اهنآ دـننک ، یم  عورـش  نارهت  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  ًاـنلع  رد 1300  دـنیآ و  یم  نارهت  هـب  اهتـسینومک  رگید  يرو و  هـشیپ  لاـثما  س :
یعون هک  دندوب  يردنکـسا  ازریم  نامیلـس  فیط  هتـسد  کی  دندوب ، هتـسد  ود  مه  نارهت  رد  .دننک  یم  رـشتنم  ار  تقیقح »  » همانزور
هـشیپ لثم  میتشاد  مه  ییاهتـسینومک  عون  کی  .دـنهدب  یلم  گنر  نآ  هب  دـندرک  یم  یعـس  یلو  دـندرک  یم  حرطم  ار  مسیلایـسوس 

.دندوب يوروش  تسینومک  بزح  ریثأت  تحت  رتشیب  دندوب و  طابترا  رد  وکسم  اب  هک  يرو 

.دوب یبهذم  نوچ  دوب ، تسینومک  ریغ  تسیلایـسوس  کی  وا  .دوب  ربتکا  بالقنا  رادـفرط  تسیلایـسوس  کی  ًاعقاو  ازریم  نامیلـس  ج :
زا ار  یعامتجا  تلادع  مهس  ینعی  دوب ، یعامتجا  تلادع  رادفرط  وا  .تسا  هدوبن  یتسینومک  هدیا  رادفرط  هجو  چیه  هب  ازریم  نامیلس 

شدوخ يارب  یلک  هب  ازریم  نامیلس  .تشاد  داقتعا  يوروش  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  هب  مه  لاح  نیع  رد  .هتـشاد  لوبق  مسینومک 
اهپچ هک  يراک  اب  وا  راک  هجو  چـیه  هب  یلو  هتـشاد  یتابـسانم  یتسود و  ییانـشآ و  هتـشاد ، يا  هطبار  اهنیا  اب  .تسا  ییادـج  ناـیرج 

.دریگ یم  ماجنا   1306 زا 1304 ، دعب  یهاتوک  تدم  مه  نایرج  نیا  بوخ  .هدش  یمن  طولخم  دنداد  یم  ماجنا 

.دندرک یم  ینیمزریز  ياهراک  دندوب و  لاعف  ناخاضر  تموکح  رد  لاس  شش  اهنآ  س :

ربهر ود  اهنیا  .يرو  هشیپ  ریـشدرا و  ینعی  دـندش ؛ تشادزاب  هک  ییاهنامه  زا  دـندوب  تراـبع  همه  زا  رتشیب  نارهت  رد  ناـشناربهر  ج :
هار لوغشم  کمایس  گنهرـس  اب  نارهت  یلزنا  هداج  رد  يوروش ، نازاسهار  هارمه  هب  عقوم  نآ  مه  شخبماک  .دندوب  نارود  نآ  مهم 

.دوب يزاس 

سرد يرازت  هیـسور  رد  یگچب  زا  شخبماک  .دـندوب  لصتم  يوروش  هب  اهنیا  يودره  هک  دـندوب  نایرج  ود  شخبماـک  يرو و  هشیپ 
تیلاعف مه  تقو  نامه  زا  .ندرک  راک  هب  هدرک  عورش  هدمآ و  ناریا  هب  دعب  هتفرگ و  سناسیل  مه  اجنآ  رد  دعب  هدش  گرزب  هدناوخ ،

.شدوخ هب  طوبرم  نیعم  هخاش  کی  رد  اهتنم  هدرک ، عورش  ار  یتسینومک 

تـسینومک بزح  لوا  هورگ  .درک  لـصتم  ینارا  رتکد  هب  ار  وا  نرتـنیمک »  » هک درک  یم  راـک  یتوملا  هورگ  اـب  نیوزق  رد  شخبماـک 
کمایس و شخبماک ، زا  دندوب  ترابع  دش ، لیکشت  هک  ناریا 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 731 

http://www.ghaemiyeh.com


709 ص :

اب ناخاضر  نامز  رد  هک  دوب  يا  هرفن  هد  هتـسد  وزج  مه  شخبماک  .دوب  هدش  رـسفا  دوب و  هتفر  يرمرادـناژ  هب  کمایـس  .ینارا  رتکد 
يرتلماک هرود  دنام و  اجنآ  رد  شخبماک  اهنت  نایم  نیا  رد  .دندوب  هدش  بذج  ییاوه  يورین  رد  شزومآ  يارب  یسور ، نابز  ناحتما 

.دوب هدرک  یط  درک ، یم  راک  يزاسهار  رد  هک  ینامز  ار  شا  یبزح  هرود  وا  .دش  جارخا  مه  دعب  دید و 

سیئر دوب و  هدـش  جارخا  ییاوه  يورین  زا  هک  ینامز  مه  راب  کـی  رفن ، هورگ 53  هارمه  هب  راب  کی  .دش  ریگتـسد  رابود  شخبماک 
دـش ببـس  رما  نیمه  هک  دوب  رادروخرب  يزاتمم  تیعقوم  زا  دوب ، هدید  يدروناوه  امیپاوه و  کیناکم  هرود  نوچ  .دوب  هدش  هسردم 
هنوگ چـیه  هکنیا  اب  .دـنام  نادـنز  رد  لاس  کی  دـش و  تشادزاب  مه  نیمه  يارب  .تسا  تسینومک  وا  هک  دـنتفگ  دـندز و  شیارب  ات 

.دوب شترا    ِ یجارخا وا  هکنیا  زج  دوبن ، وا  هجوتم  یماهتا  تیموکحم 

ول ار  ینارا  رتکد  وا  هک  دـنیوگ  یم  یتـح  .دوب  يوروش  تالیکـشت  هب  هتـسباو  يزومرم  لکـش  هب  شخبماـک  هک  دوش  یم  هتفگ  س :
دوخ توق  هب  ناـنچمه  زین  هدوت » بزح   » سیـسأت زا  دـعب  کـش  نیا  .درک  یفرعم  ینابرهـش  هب  ار  رفن  هورگ 53  وا  ینعی  .تـسا  هداد 

.دنام یقاب 

يوروش ِدوخ  يوـق  لاـمتحا  هب   » هک دـسیون  یم  زین  رفن » هدـنورپ 53   » باـتک رد  ینمؤم  رقاـب  یتـح  .تسا  يدوخ  یب  فرح  نیا  ج :
هک تسا  نیا  تیعقاو  .دوب  رظن  تحت  نامز  نآ  رد  شخبماک  اما  .درکن » لـمع  دوخِرـس  شخبماـک  دوب و  ناـیرج  نیا  نتفرول  قفاوم 
وا هرابرد  شخبماک  زا  ینابرهـش  دـنتفرگ ، یم  هک  ار  یتسینومک  ره  تشاد ، اهتـسینومک  هرابرد  يداـیز  تاـعالطا  شخبماـک  نوچ 

.دوبن طوبرم  رفن  هورگ 53  هب  ًالصا  هک  شنمدار  لثم  .تساوخ  یم  حیضوت 

دوب ناریا  تسینومک  بزح  اب  نرتنیمک  طبار  نایشروش  .ینارا  دعب  یطارقب و  دعب  نایشروش ، لوا  .دنتفرگ  ینارا  زا  دعب  ار  شخبماک 
هـسردم  ) وتوک نوچ  اـجنآ  رد  یطارقب  هک  دنتـشاد  ار  زرم  زا  روبع  دـصق  یطارقب  نایـشروش و  .دوب  طوبرم  شخبماـک  ینارا و  اـب  و 

نوچ نایـشروش  .دـنور  یم  نادابآ  هب  دـعب  .دـنوش  یم  دازآ  مه  دوز  دـنریگ و  یم  ار  اـهنآ  .دور  یم  اـجنآ  هب  هدوب  هدـید  ار  یبزح )
.دیوگ یم  ار  زیچ  همه  دوش و  یم  ریگتسد  دهد و  یم  ول  ار  شدوخ  دنک و  یم  رازگرب  رتائت  اجنآ  رد  دوب ، دنمرنه 

رد يا  هماخ  رونا  .لماک  ینعم  هب    ِ یمهفن .دنک  یم  رتائت  ییاپرب  هب  مادقا  دوب ، هدش  ریگتسد  زرم  رد  هک  یمان  نامه  اب  نایشروش  س :
گرزب تسینومک  بزح  اب  ام  هک  دنک  یم  راهظا  دسیون و  یم  ار  ناشطابترا  زایپ  ات  ریس  زا  يریگتـسد  زا  دعب  وا  هک  هتـشون  هراب  نیا 

.دنریگ یم  ار  ینارا  دعب  .میتشاد  هطبار  ناریا 
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مه شخبماک  سکع  اهسکع ، وزج  .دنهد  یم  ناشن  وا  هب  سکع  يرس  کی  ینابرهـش  رد  هتخانـش ، یمن  مسا  هب  ار  شخبماک  وا  ج :
ینارا زا  دعب  ار  شخبماک  بیترت  نیا  هب  .دنریگ  یم  ار  شخبماک  هدوب و  مه  نیا  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  ناشن  ار  شخبماک  وا  .هدوب 

ول ار  يا  هدع  شخبماک  هکلب  هدوب ، هدادن  ول  ار  یسک  ینارا  رتکد  دنیوگ  یم  دعب  .دوب  هتشون  ار  هکت  نیا  يا  هماخ  ًاقافتا  .دنریگ  یم 
 ِ یـسوساج هورگ  ناونع  هب  ار  اهنیا  هتـساوخ  یم  ینابرهـش  نوچ  هدوبن  یـسوساج  .میتشاد  تسینومک  بزح  تالیکـشت  اـم  هک  هداد 

یم ار  ذـغاک  نیا  درک ، هئربت  ار  وا  نرتنیمک  تشون و  نرتنیمک  هب  هک  شدوخ  زا  عافد  رد  شخبماک  .دـنک  همکاـحم  يوروش  داـحتا 
هک ام  .اجنیا  دیتسرف  یم  دینک و  یم  باختنا  ار  نایشروش  لثم  یمدآ  ارچ  امش  هک  دسیون  یم  يداقتنا  مه  یلیخ  لصفم و  وا  .دناوخ 

.میدرکن باختنا  ار  وا 

ار وا  اه  یضعب  دننک ! یم  حرطم  هفرطود  ار  وا  يا  هتسد  .تسا  حرطم  كوکشم  درف  کی  ناونع  هب  شخبماک  هرابرد  تیـساسح  س :
رویرهـش هیـضق  زا  دعب  هک  تسا  تسد  رد  یلیلد  دنیوگ  یم  یهورگ  دنناد و  یم  تسا ، هداد  ول  ار  لئاسم  هک  یـسفنلا  فیعـض  مدآ 

ود ره  .دزادنا  یم  هار  ار  یفخم  تالیکشت  هرابود  ددرگ و  یمرب  لاس  راهچ  زا  دعب  .دناسر  یم  يوروش  هب  ار  دوخ  ًاعیرس  وا  تسیب ،
.دنیامن یم  حرطم  كوکشم  درف  کی  ناونع  هب  ار  وا  نالا  فرط 

ِدوـخ دـیآ ، یم  نوریب  نادـنز  زا  وا  هـکنآ  زا  دـعب  .تـسا  ینـشور  یلیخ  ناـیرج  شخبماـک  ناـیرج  تـسا و  یفخم  تالیکــشت  ج :
میدرک لح  ار  لئاسم  میدوب ، يدارفنا  رد  رـصق  نادنز  رد  اهنت  میتشاد و  ینارا  اب  هک  ییاهرادـید  نیرخآ  رد  ام  تفگ  یم  شخبماک 

هک میتسین  رـضاح  اـم  دـنیوگ  یم  هتـسدوراد  يدزی و  يردنکـسا و  جریا  دـیآ ، یم  نوریب  هک  دـعب  .مدادـن  ول  نم  هک  دـش  نشور  و 
دنیوگ یم  اهنیا  .دندوب  تیرثکا  اهنیا  اهتنم  دندوب ، وا  شریذپ  قفاوم  اتسور  ریشدرا و  ًاقافتا  .میریذپب  بزح  تیوضع  هب  ار  شخبماک 

مه يا  همان  دنک و  یم  یلـصفم  ثحب  اجنآ  رد  وا  دـناوخ و  یم  ارف  يوروش  هب  ار  وا  نرتنیمک  هرخالاب  .میریذـپ  یمن  ار  شخبماک  ام 
یم رارق  هذخاؤم  دروم  ار  ناریا  هرابرد  نرتنیمک  هبعش  ًامسر  همان  نآ  رد  وا  .دسیون  یم  تایئزج  مامت  اب  ار  نایرج  مامت  دسیون و  یم 

ناریا ورب  دنیوگ  یم  .دننادرگ  یمرب  ار  وا  دوش و  یم  هئربت  اجنآ  رد  وا  هجیتن  رد  .دوب  امش  ياهراک  نتفر ، ول  تلع  دیوگ  یم  دهد و 
یلیخ شخبماک  اـب  هک  مه  اتـسور  .اتـسور  ریـشدرا و  لـثم  دـنیوگ ؛ یم  دنتـشاد  هطبار  نرتنیمک  اـب  هک  یناـسک  هب  مه  ار  نیا  نیع  و 

رد نیا  .هدـش  هئربت  شخبماک  هک  دـنداد  عالطا  اـم  هب  نرتنیمک  زا  هلب  دـنیوگ  یم  دـنیآ و  یم  هرخـالاب  ناـش  ییاـتود  هدوب  فلاـخم 
يدایز رارصا  اتود  نیا  دسیون  یم  .دسیون  یم  لصفم  یلیخ  وا  .تسه  يردنکسا » جریا  تارطاخ  »
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یم تیافک  نامه  تسه ...  يرتالاب  ماقم  نرتنیمک  دنتفگ  اهنآ  .مینکب  همکاحم  ار  وا  نامدوخ  یتسیاب  هک  میتفگ  ردقنآ  ام  دـندرکن ،
راک هک  یتلایا  هتیمک  تاباختنا  نیلوا  رد  هلـصافالب  مه  شخبماـک  .دـیآ  یم  شخبماـک  لـیلد  نیمه  هب  .دـنک  یم  هئربت  ار  وا  دـنک و 

.درادن يدیدج  نایرج  هدوت  بزح  رگید  بیترت  نیا  هب  .دش  باختنا  دوب ، نرتنیمک 

؟ دنناد یم  اهـسور  عفانم  ياتـسار  رد  ار  وا  درکلمع  دننک و  یم  حرطم  یـسور  صاخ  نایرج  کی  ناونع  هب  ار  وا  يا  هتـسد  ارچ  س :
هک یتقو  اجنیا و  دـیآ  یم  وا  .دوب  طبترم  اهیوروش  اب  ًامیقتـسم  هک  دوب  یناـیرج  رفن  و 53  تسینومک » بزح   » زا ادج  وا  دـنیوگ  یم 

« ناریا هدوت  بزح   » سیـسأت زا  سپ  و  ددرگن ...  أشفا  اهـسور    ِ یفخم تکرح  زا  شخب  نآ  اـت  داد  ول  ار  رفن  دید 53  یمتح  ار  رطخ 
.دروآ دوجو  هرابود  ار  نایرج  نیا 

نامزاس دـنک  یم  تسرد  ًادـعب  هک  يزیچ  اهنت  وا  .دـنروایب  یلیلد  دـیاب  دـنیوگ ، یم  هک  ییاـهنآ  .مرادـن  ربخ  يزیچ  نینچ  زا  نم  ج :
یم بزح  فرط  هب  هک  ینارسفا  نیا  مه  شلوا  .تسا  هتخانش  یمن  ار  شدارفا  یلو  هتشاد  عالطا  شدوجو  زا  بزح  هک  تسا  يرسفا 

هرخالاب هک  هریغ ...  هبزور  رذآ ، گنهرـس  لثم  دندرک  یم  تکرـش  یبزح  پولک  رد  بزح و  رد  دـندمآ و  یم  زاب  ردـقنآ  دـندمآ ،
.دنک تسرد  اهنآ  يارب  هناگادج  نامزاس  کی  دنوشن  ییاسانش  اهنآ  هکنیا  يارب  تفرگ  میمصت  بزح 

.تسه مه  رگید  رفن  هس  ود  دروم  رد  تیساسح  وا ، رب  هوالع  .تسا  شخبماک  دروم  رد  تیساسح  س :

زا يا  هماخ  .دنتـشاد  رارق  فلاخم  تهج  رد  وا  اب  رفن  نایرج 53  رد  هک  تسا  ییاهنامه  يوس  زا  شخبماک  دروم  رد  تیـساسح  ج :
مه دندوب و  هدش  طوبرم  مه  اب  یگداوناخ  ظاحل  زا  مه  شنمدار ، هورگ  .دوب  بزح  هیلوا  نارود  رد  شخبماک  هب  ناسک  نیرتکیدزن 
هداد اهمونلپ  اـه و  هرگنک  رد  هک  ییارآ  هب  اـم  رگا  یلو  .تشاد  یـساسا  تیـساسح  هک  دوب  هورگ  نیا  و  یمیدـق ؛   ِ یتسود ظاـحل  زا 

.تسا هتفرگ  رارق  شخبماک  فلاخم  تهج  رد  هک  تسا  هورگ  نیمه  طقف  هک  مینیب  یم  مینکب ، هاگن  هدش ،

روضح رفن  تفه  نیا  دـش ، باختنا  هیئارجا  تأیه  هک  مراهچ  مونلپ  رد  .دوب  شخبماک  هک  دـندوب  یتهج  رد  هشیمه  يربط  ریـشدرا و 
یلو دنداد  ءافعتـسا  شنمدار  يردنکـسا و  هک  نتورف  شنمدار و  شخبماک ، يردنکـسا ، جریا  يرونایک ، یمـساق ، يربط ، دنتـشاد :

.دندش هفاضا  ییارجا  تأیه  هب  رگید  ياهمونلپ  رد  اهدعب  ینازیم  هودق و  .دندرک  یتشآ  ًادعب 

دوب یلقتسم  نایرج  رفن ؛ اب 53  هن  درک و  یم  راک  شخبماک  اب  هن  مه  يولع  یضترم  س :
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.دوب خلت  راوگان و  مه  وا  تشونرس  اما  دوب ، طبترم  اهسور  لفاحم  اب  هک 

یناریا ناـناوج  هورگ  .تسا  هدوـبن  طوـبرم  هورگ  نآ  اـب  هـجو  چـیه  هـب  وا  ًالـصا  .تـسا  هدوـب  ناـملآ  رد  يوـلع  یـضترم  ریخن ؛ ج :
، دش انـشآ  اهنیا  اب  اجنآ  رد  مه  جریا  دوب و  هدش  طوبرم  اهنآ  هب  مه  ینارا  هک  دندوب ، هداد  لیکـشت  ناملآ  رد  هک  دـندوب  یتسینومک 

یم هک  روطنامه  جریا ، .دندید  ار  رگیدمه  هک  دوب  مه  رفس  کی  رد  نوچ  .تخانش  یم  ار  اهنیا  يوق  لامتحا  هب  ازریم  نامیلس  ینعی 
اب مه  وا  دور  یم  اجنآ  هب  لیـصحت  يارب  شترا  فرط  زا  هک  مه  ینارا  .دـش  طبترم  يولع  یـضترم  اب  ازریم  نامیلـس  طـسوت  دـیوگ ،

، وا .دیآ  یمن  ناریا  هب  ًالـصا  دور و  یم  يوروش  هب  اجنامه  زا  يولع  یـضترم  مه  دعب  .دنک  یم  ادیپ  طابترا  دوش و  یم  طوبرم  اهنیا 
هتفر مسینومک  فرط  هب  هک  هدوب  یناـیناریا  زا  يا  هتـسجرب  ناوج  ینعی  .دوب  کـیروئت  مه  یتالیکـشت و  مه  یـسایس ، مدآ  کـی  مه 
هدرک تسرد  مه  یهورگ  ناملآ  تسینومک  بزح  اب  ساـمت  رد  وا  .تسا  هدوب  يوق  هداـعلا  قوف  تسینومک  بزح  ناـملآ ، رد  .دوب 
تنایخ اجنیا و  دیآ  یم  ًارهاظ  یلو  دیآ  یم  ناریا  هب  مه  اج  نامه  زا  .درب  یم  مان  يردنکـسا  جریا  ًاقافتا  مه  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب 

نم زیچ  ره  زا  لبق  وا  .میدوب  هدرک  تسرد  ار  ایند »  » هلجم دیوگ  یم  .دوش  یم  ییاراد  ترازو  دنمراک  دور و  یم  مه  دعب  .دـنک  یم 
تـسرد .دـننک  یم  فیرعت  یلیخ  وا  زا  .دـهدب  ول  تسناوـت  یم  یلو  تشاد  هگن  هنادنمتفارـش  یلیخ  ار  شدوـخ  هک  تفگ  دـید و  ار 

جریا تارطاخ  رد  شمـسا  .دنک  یم  هقالع  راهظا  اهنیا  هب  هتـشاد و  هگن  زونه  ار  شلد  هت  یلو  هدـش  ییاراد  ترازو  نواعم  هک  تسا 
.هدوب يولع (1)  یضترم  هورگ  نامه  زا  .تسه 

يربخ چیه  هورگ  نآ  نوماریپ  هنافسأتم  هک  دندوب -  اه  یناریا  زا  هورگ  کی  زاب  اجنآ  دور ، یم  هک  مه  يوروش  هب  یضترم  دعب  س :
.دنوش یم  هتشک  نیلاتسا  ياه  هیفصت  نآ  رد  مه  ًامومع  تسین و 

ردارب .دوب  یباسح  دومحم  رتکد  ردارب  هتفر ، نیب  زا  نیلاتـسا  ياه  هیفـصت  رد  هک  ناریا  تسینومک  بزح  ياضعا  زا  مه  رفن  کی  ج :
.دندرک یم  تکرش  نرتنیمک  رد  هک  دوب  لاس  دنچ  اهنیا  .دنتسین  ناشمادک  چیه  .دنتفر  نیب  زا  اهنیا  همه  .دش  هتـشک  مه  جیـشوی  امین 

؛ دوب هدنامن  یقاب  مه  هناد  کی  دندوب ، هتفر  نیب  زا  همه  مدوب ، اجنآ  نم  هک  ینارود  رد  دندش و  هئربت  همه  فچشورخ  هرود  رد  هتبلا 
زا یفرح  چیه  مه  وا  دوب ، هدنام  ام  زا  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  .سوریس  زج  هب 

.1370 ناملآ ، يولع ، یضترم  لاح  حرش  يولع ، هیمجن  - 1
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.دز یمن  اهزور  نآ 

.دینک تبحص  میدق  ياهتسینومک  ناونع  هب  اتسور  شنمدار و  دروم  رد  س :

یمیدق ياهتـسینومک  زا  یـضعب  یتقو  مه  تلع  نیمه  هب  .تسا  هدوب  نالیگ  رد  تسینومک  بزح  ناناوج  نامزاس  وزج  شنمدار  ج :
ظاحل زا  اتـسور  .دنریگ  یم  ار  شنمدار  هک  دـنهد ، یم  ول  مه  ار  شنمدار  دـننک ، یم  تنایخ  دـنور  یم  دـنهد و  یم  ول  ار  ناشدوخ 

یملع ظاحل  زا  شنمدار  یلو  .دـمآ  یمرب  وا  زا  نارگراک  نیب  رد  روضح  و  راـک ، هیداـحتا  رد  شـالت  طـقف  هدوبن ، يزیچ  یکیروئت ،
هب شدوخ    ِ يا هفرح  راک  لابند  هب  دـش و  رانکرب  يزکرم  هتیمک  زا  هک  یتقو  یتح  .دوب  شزرا  اب  تشاد  یمتا  کیزیف  يارتکد  نوچ 
هب تشاد و  یبیجع  دامتعا  دـندرک ، یم  دامتعا  وا  هب  هک  یناسک  هب  شنمدار  .دـندرک  یم  فیرعت  وا  زا  یلیخ  اـهناملآ  تفر ، ناـملآ 

هدرک و ذوفن  ناـمزاسرد  كاواـس  هکنآ  دروـم  رد  دـنداد  وا  هب  يربـتعم  یلیخ  دانـسا  .دـهد  رییغت  ار  شرظن  دوـبن  رـضاح  هجو  چـیه 
هتـسجرب تسینومک  کی  وا  هکنیا  اب  .تسا  غورد  اهنیا  همه  تفگ  یم  درک و  یمن  لوبق  وا  اما  .تسا  كاواـس  يذوفن  زین  يراـیرهش 

ناونع هب  هک  دوب  هدـش  مه  داهنـشیپ  وا  هب  هتبلا  .درک  لوبق  تقو  نآ  میدرک ، تسرد  ار  بزح  اـم  دـمآ و  ناریا  هب  هکنیا  زا  دـعب  .دوب 
تفای یم  روضح  مونلپ  یمومع و  تاسلج  يزکرم ، هتیمک  تاسلج  رد  اما  .تفر  رانک  تفریذپن و  یلو  دنامب  بزح    ِ يراختفا سیئر 

.دوبن هیئارجا  تأیه  وزج  یلو 

، ناناقهد نارگراک ، قوقح  زا  عافد  .دوب  دنسپ  مدرم  يا  همانرب  مه  ام  لوا  همانرب  .درک  تیلاعف  هب  عورش  رد 1320  ناریا  هدوت  بزح 
هک مـه  لوا  ناـمه  زا  بوـخ  .هـنیمز  نـیا  رد  تیلاـعف  تاـناکما و  يرگراـک و  ياـه  هیداـحتا  یــضرا و  تاحالــصا  يارب  اــضاقت 

بزح ندرک  ماندب  زا  هدوب  ترابع  شا  هفیظو  طقف  هک  نمادب  دندرک  تسرد  ینایرج  اجنیا  مه  اهییاکیرما  هتـشون ، یکـسفورویزاگ 
بزح بناج  زا  تیناحور  هب  مالـسا و  هب  شحف  اپاترـس  دـندروآرد  يا  هچباتک  یتح  .ناریا  رد  اـهیوروش  ندرک  ماندـب  ناریا و  هدوت 

.تسین ناریا  هدوت  بزح  مان  هب  يزیچ  نینچ  هک  میدرک  بیذکت  تقو  نامه  ام  هک  .هدوت 

.دنتشاد يزیتس  نید  ای  ینید  دض  هیحور  کی  ناشیاه  هتشون  رد  پچ  دارفا  زا  یضعب  س :

، ام تالیکـشت  لخاد  رد  یلو  تسا  هدوب  دـندرک ، یم  راهظا  ار  ناشدـیاقع  هک  تالیکـشت  نوریب  .تسا  هدوبن  ام  ياه  هتـشون  رد  ج :
اجنیا .مییوگب  یبهذمدض  ياه  تبحص  میناوتب  تالیکـشت  رد  ام  دوب  نکمم  روطچ  .دندوب  ناملـسم  نارگراک  بزح  أضعا  تیرثکا 

هک سالک  نیا  رد  دیایب و  دناوت  یم  تسا  دنمقالع  هکره  مینک  یم  تسرد  راک  سالک  هک  دوب  هدش  هتفگ  هداس  فاص و 
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یم رـشتنم  بتک  میداد و  یم  تامیلعت  اهنآ  هب  رداـک ، ياهـسالک  نیا  رد  .دـنکب  تکرـش  دوش  یم  هداد  سرد  مسینینل  مسیـسکرام ،
تسیاب یم  نایرج  اتود  نیا  .دوب  ناریا  هدوت  بزح    ِ يراج تسایس  اب  مسیسکرام  هعاشا  نیمه  ندرک  یطاق  نامگرزب  هابتشا  .میدرک 
ياهباتک دوب ، مسیـسکرام  هعاشا  نآ  هک  دمآ  یم  دوجوب  شدوخ  یگنهرف  نایرج  کی  ینعی  .دـندش  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  یلک  هب 

تاراشتنا يوس  زا  اهنآ  همه  یتقو  یلو  .دشابن  طوبرم  ناریا  هدوت  بزح  هب  هجو  چیه  هب  هک  درک  یم  همجرت  پاچ و  ار  یتسیسکرام 
.شلاچ تیساسح و  کی  زا  دوب  ترابع  نیا  دمآ ، یمرد  ناریا  هدوت  بزح 

هتسجرب تیصخش  کی  ناشیا  .درک  دیدرت  شندوب  یمالسا  رد  دوش  یمن  هک  یعقرب  هللا  تیآ  لثم  میتشاد  يرـصانع  تیناحور  رد  ام 
، ماـما لـثم  .دـنکب  ار  راـک  نیا  هک  دوب  رـضاح  تشاد و  یتـسود  ناریا  هدوت  بزح  اـب  یعاـمتجا  تلادـع  هبنج  زا  وا  تسا (1)  هدوـب 
هب .دـندرک  یم  يراکمه  ام  اب  دـندرک و  یم  کمک  ام  هب  دارفا  هنوگ  نیا  ظاحل  نیا  زا  .دوب  مالـسا  لصا  وا  يارب  یعامتجا  تلادـع 

میدوب و هدرکن  ادـج  رگیدـمه  زا  ار  تمـسق  ود  نیا  ام  هک  تهج  نامه  زا  تشاد ، یگناگود  کی  اجنیا  بزح  تسایـس  تهج  نیا 
هللا تـیآ  دادرم ، زا 28  لـبق  ياهبـش  ناـمه  هک  تسا  یبلاـج  یلیخ  زیچ  .درک  یم  کـمک  نارگید  هب  اـم  هب  هلمح  يارب  هلئـسم  نـیا 
دـض بلاطم  .دنداد  یم  ماجنا  ار  يراک  ره  ناریا  هدوت  بزح  مان  هب  همه  .دـندرک  یم  راک  هچ  یناهبهب  هناخ  رد  دـسیون  یم  یناقلاط 

ام هک  تسه  نیا  تیعقاو  .دـنداد  یم  ماـجنا  ناریا  هدوـت  بزح  ماـن  هب  مینز ، یم  راد  هب  ار  همه  میـشک و  یم  ار  امـش  هـک  تیناـحور 
رگیدمه زا  ار  نایرج  ود  نیا  نارود  نیا  رد  یتسیاب  یم  ام  .یتسیسکرام  تاراشتنا  نامه  اب  .میدوب  هداد  كزگ  اهنآ  تسد  نامدوخ 

ناناملـسم نآ  قلطم  تیرثکا  هک  يا  هعماج  رد  یعامتجا ، تلادـع  يارب  یمدرم  يا  هدوت  یـسایس  راک  .میدرک  یم  کـیکفت  ادـج و 
.دندوب ناملسم  مه  اه  يا  هدوت  ام  ِدوخ  ياضعا  تیرثکا  یتح  دنتسه ،

هدـش هدـنکارپ  روطب  ینارکنل ، ناردارب  هیلع  هک  تسا  ییاهتبحـص  زا  ترابع  تسه ، بزح  تالیکـشت  رد  هک  یتاماهبا  زا  یکی  س :
.تسا

زا .دوب  یشزرا  اب  نز  هک  دنتشاد  مه  رهاوخ  کی  ًارهاظ  .ماسح  یضترم و  یفطصم ، دمحا ، نیسح ، خیش  دندوب : ردارب  دنچ  اهنیا  ج :
ًالثم .دـندرک  یم  زاب  هناگادـج  یناکد  ناشدوخ  يارب  رانک و  نآ  بزح ، هب  هدـیبسچ  مه  یـضترم  دوب و  یبزح  ماـسح ، طـقف  اـهنیا ،

تیعمج  » یفطصم

.یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یتالحم ، هللا  لضف  مالسالاهجح  دیهش  تارطاخ  كر : - 1
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مدآ هجو  چیه  هب  اهنیا  .دنروایب  نییاپ  ار  اه  هناخ  هیارک  هک  دوب  هدرک  عمج  ار  مدرم  زا  يا  هدع  وا  .دوب  هدرک  تسرد  ار  نیرجأتـسم »
کی ناونع  هب  .تشاد  ییوگو  تفگ  دارفا  یـضعب  اب  طقف  .تشادن  یبزح  طابترا  چیه  نم  اب  نیـسح  خیـش  .دندوبن  یتالیکـشت  ياه 

خیش یتح  .میتشادن  نیسح  خیش  اب  یسایس  سامت  هنوگ  چیه  ام  تسه  مدای  هک  ردقنآ  یلو  .دوب  تلادع  رادفرط  هک  یقرتم  یناحور 
نیا هب  .درکن  تقفاوم  بزح  اما  میراذگب  مهدراهچ  هرود  باختنا  ياهدیدناک  وزج  ار  وا  مسا  ام  هک  درک  تساوخرد  یلیخ  نیـسح 
.دوب تیناحور  ظاحل  زا  یطسوتم  تیـصخش  یلو  دوب  یـسایس  یتیـصخش  .تشاد  یم  هگن  لقتـسم  ار  شدوخ  مه  وا  هک  دوب  بیترت 

هک یکمک  هنوگره  بوخ ، یلو  دشن ، بزح  وضع  تقو  چیه  وا  .دوب  ناریا  هدوت  بزح  اب  هطبار  نایرج  رد  اهنیا  نیرتلاعف  دمحا  هتبلا 
یلیخ هبزور  اب  وا  .درک  یم  کمک  ام  هب  یلیخ  تشاذـگ و  اـم  راـیتخا  رد  یفخم  طیارـش  رد  ار  شا  هناـخ  وا  .درک  یم  تسناوت ، یم 
دننز یم  دـمحا  هب  هک  یماهتا  نیمه  ًاعقاو  رگا  تشاد و  یماظن  تالیکـشت  زا  مه  یعیـسو  تاعالطا  ماسح  هلیـسو  هب  .تشاد  طابترا 

نیرتساـسح ینعی  .دـهدب  ول  ار  بزح  ماـمت  بزح ، ندـش  یفخم  نارود  زا  تسناوت  یم  اـهراب  دـمحا  دوب ، تسار  نآ  زا  يا  هشوـگ 
يرگید زیچ  کـمک ، تبثم و  رظن  یبوخ و  زا  ریغ  دـمحا ، هراـبرد  .میتفر  یم  شا  هناـخ  هب  میرم  مه  نم و  مه  .تسناد  یم  ار  اـهاج 

نیرتساسح رد  وا  هکنیا  يارب  .تسا  تسردان  ًاقلطم  دـننزب  وا  هب  هک  یماهتا  هنوگره  میدوب  ام  هک  یخیرات  اـت  میوگب و  هک  ما  هدـیدن 
یلک روط  هب  بزح  هک  ینارود  ات  دمحا  زا  تهج  نیا  زا  هک  تسا  نیا  .دـهدب  ول  نییاپ  ات  الاب  زا  ار  بزح  مامت  تسناوت  یم  تاظحل 

 ِ یمـسر لغـش  وا  هتبلا  .دشن  مه  ریگتـسد  تقو  چیه  دمحا  .درک  یم  کمک  هبزور  هب  ام  زا  دـعب  یتح  وا  .مینئمطم  دیـشاپ ، نورد  زا 
زا دعب  دـمحا  ًاقافتا  .تشاد  هلگ  بزح  زا  وا  .دـماین  مه  ام  فرط  هب  درکن و  ینمـشد  بزح  اب  مه  بالقنا  زا  دـعب  .تشادـن  یـصاخ 

رطخ هب  ار  بزح  همه  تشاد  ماسح  اریز  .دشاب  وا  يوگباوج  دیاب  هبزور  هک  درک  حرط  ار  یلئاسم  تشون و  يا  همان  نم  هیلع  بالقنا 
رگید اـجنیا  تسین ، یـصخش  باـسح  رگید  اـجنیا  هک  دـمهفب  تسناوت  یمن  وا  .دوـب  ماـسح  رطاـخ  هب  مه  دـمحا  هلگ  .تخادـنا  یم 

اما .دریگ  یم  رارق  يدوباـن  رطخ  رد  یلک  هب  طیارـش  نیرتدـب  رد  دراد  بزح  هک  تسا  نـیا  باـسح  تـسین ؛ یتـسود  ردارب  باـسح 
ام .دوبن  بزح  یمسر  وضع  وا  هتبلا  .دشاب  هتشاد  یلکشت  هک  نآ  نودب  .دوب  پچ  نایرج  هب  دنمقالع  هک  دوب  یطسوتم  مدآ  یفطصم 
اج نامه  دش و  هدنهانپ  اجنآ  تفر و  شیرتا  هب  مه  دعب  .تشادن  یلغـش  چـیه  یفطـصم  .میتشاد  يدارفا  بزح ، رانک  رـصانع  نیا  زا 

دمحا ِرس  تشپ  اهنیا  همه  .دندوب  رانک  اهنیا  همه  .دشن  بزح  وضع  تقو  چیه  مه  وا  .دماین  بزح  هب  مه  یـضترم  .درک  یم  یگدنز 
اهنیا نیب  هتبلا  .دندوب 
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هابتـشا رگا  دندوب  کیدزن  یلیخ  رگیدمه  اب  ماسح  یفطـصم و  یـضترم و  اب  دمحا  دـندوب ؛ اتود  اتود ، اهردارب ، نیب  .دوب  یتباقر  مه 
منکن

هب هدـش و  داتعم  وا  هکنیا  يو و  دروم  رد  دایز  تیـساسح  لیلد  هب  هک  دـنیوگ  یم  ماسح  دروم  رد  .تسا  ماـسح  اـهنآ ، نیرتمهم  س :
.دنتشک یبزح  يریگرد  فالتخا و  رد  ار  وا  دهدب  ول  ار  بزح  تالیکشت  تسا  نکمم  لیلد  نیمه 

بزح لوپ  اب  ماـسح  زا 1327 ، دـعب  بزح ، يراـختفا  نارود  رد  .مراد  ربـخ  ًاصخـش  وا  داـیتعا  زا  نم  .تسین  يروـج  نـیا  ًالـصا  ج :
یناسک وزج  وا  .درک  یم  هرادا  ار  اجنآ  دش -  مادعا  هک  یمتاخ  گنهرـس  رهاوخ  یمتاخ -  مناخ  هک  دوب  هدرک  تسرد  يا  هناخپاچ 
يافتخا لحم  هداس  فاـص و  یلیخ  وا  .دوب  وا  هورگ  وزج  دوب و  هدـمآ  بزح  هب  هبزور  اـب  .دـنداد  يرارف  نادـنز  زا  ار  هبزور  هک  دوب 

زا لبق  .دوب  کیدزن  یلیخ  ماسح  اب  یمتاخ  مناـخ  .داد  ناـشن  دوب ، هدرک  میاـق  هناـخپاچ  حارتسم  رد  هک  ار  ماـسح  نیفرم  نویـسکژنا 
كانتـشحو جراخم  تفگ  دوب  یلام  لوئـسم  هک  يولع  سدـنهم  .دـش  حرطم  هناخپاچ  جراخم  هلأسم  دـعب  دوب ، کـیدزن  وا  هب  بزح 

.درک یم  بلط  لوپ  هناخپاچ  جراخم  ناونع  هب  روط  نیمه  تشاد و  مزال  لوپ  دوخ ، نیفرم  جراخم  يارب  ماسح  .هدش 

يارب مینک  باجم  ار  وا  ام  هکنیا  یکی  .دـندرک  ادـیپ  لح  هار  اتود  .تسا  نکمم  ریغ  وا  نتـشاد  هگن  هک  داد  داهنـشیپ  هبزور  هرخـالاب 
دنکب و تبحـص  دمحا  اب  دورب و  هک  دـش  رومأم  يدزی  .درکن  تقفاوم  درک  تبحـص  وا  اب  سکره  .دورب  اپورا  هب  یگدـنز  هجلاعم و 
ار وا  دیاب  طقف  .درک  دوش  یمن  يراک  چیه  ًاعقاو  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  بیترت  نیا  هب  .دشن  رـضاح  مه  وا  .دیوگب  وا  هب  ار  نایرج 
ول نم  هک  دوب  هدیسر  دیدهت  هب  شراک  نوچ  .میتسرفب  يوروش  هب  میهدب و  شروبع  دحرس  زا  میربب و  باوخ  هب  یلکش  هب  روز و  هب 
رب اجنیا  بزح  .تفگ  بزح  هب  یمتاخ  مناخ  تفگ و  مناخ  افـص  هب  ار  نیا  دننک »! نینچ  دنناوت  یم  نم  اب  دننک  یم  لایخ   » .مهد یم 

يوروش رد  مه  زونه  هک  ماسح  ِدوخ  قیفر  زرم  زا  وا  نداد  روبع  هرابرد  بوخ  .دـنکب  راـک  هچ  هک  دریگ  یم  رارق  یهارود  کـی  ِرس 
زا باوخ  لاح  رد  ار  یسک  ناوتب  هک  ار  يزیچ  نینچ  دنک ،  یم  همجرت  مه  باتک  داد و  یم  ماجنا  ار  اه  نداتـسرف  راک  تسا و  هدنز 

باـتک رد  هبزور  ار  قاـفتا  نیا  قـیقد  حرـش  .دـنربب  نـیب  زا  ار  وا  دـیاب  هـک  درک  داهنـشیپ  تـسناد و  یم  نـکمم  ریغ  داد ، روـبع  زرم 
يا هفیظو  یبزح  ظاحل  زا  یلو  منیب  یم  تحاران  ار  مدوخ  یقالخا  ظاحل  زا  نم  دـیوگ  یم  وا  .تسا  هدرک  نایب  ناریا » رد  مزینومک  »

نتورف نم و  .دراذـگ  یم  يأر  هب  ار  نیا  يزکرم  هتیمک  .تسا  بزح  تاـجن  يارب  یبزح  ره  هفیظو  هـفیظو ، نـیا  هـک  مداد  ماـجنا  ار 
نتورف و نتفر  زا  دعب  بش  کی  تسرد  میدوب ؛
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.دریگ یم  ماجنا  راک  نیا  يوروش  هب  یمساق 

؟ دوب هنوگچ  شیاهردارب  نایم  رد  ماسح  لتق  ربخ  ساکعنا  س :

ارچ رخآ  هک  دندرک  یم  لاؤس  هعفدکی  تقو  دنچره  اهنآ  .میا  هداتـسرف  يوروش  هب  هجلاعم  يارب  ار  وا  هک  میتفگ  شیاهردارب  هب  ج ،
يا هطبار  اـهنآ  اـب  رگید  نم  .تسا  هجلاـعم  تحت  نـآلا  وا  مینکب ، ربص  دـیاب  هک  میداد  یم  باوج  دـیآ و  یمن  يربخ  اـی  يا و  هماـن 

یمرد ار  وا  .دـندوب  هتخادـنا  هاچ  رد  هک  اجنامه  دـنور  یم  دـیوگ و  یم  ار  ماسح  هلأسم  وا  دور و  یم  ول  سابع  هک  یتقو  ات  متـشادن 
لئاسم رد  اهردارب  نایم  رد  دمحا  .دوب  دادرم  ياتدوک 28  زا  لبق  قافتا  نیا  .دوش  یم  اپ  هب  لاجنج  دوش و  یم  ینلع  هلأسم  دنروآ و 

ار شناکما  هک  لاح  نیع  رد  دندرواین ، دراو  بزح  هب  يا  هبرض  ناشمادک  چیه  لاح  نیا  اب  یلو  .تسا  هدوب  هدنریگ  میمصت  یسایس 
.دنتسناوت یم  دنتشاد و 

؟ دز هبرض  بزح  تیثیح  هب  ردقچ  یعامتجا  ظاحل  زا  راک  نیا  س :

رطخ هب  نمـشد  لـباقم  رد  ار  بزح  دـناوت  یم  هک  یـسک  یتـقو  تسه ؛ مه  رگید  بازحا  رد  رما  نیا  .دوـبن  يرگید  هراـچ  چـیه  ج :
نوناق نیا  .دـندرک  یم  ار  يراک  نینچ  مه  یمالـسا  یفخم  ياهنامزاس  یتح  بازحا -  مامت  رد  .تسه  نمـشد  لماع ، نیا  دزادـنیب ،

لماع سک  نالف  هک  دـینکب  فشک  امـش  هکنیا  لـثم  .تسا  یـسوساج  لـماع  .تسا  رگید  ناـیرج  لـباقم  رد  ناـیرج  کـی  زا  عاـفد 
اهنآ دینک ، یم  ناشمادعا  دیریگ و  یم  امش  هک  ییاهنیمه  دینک ؟ یم  شراک  هچ  .تسا  هتسشن  امش  رانک  رد  تسا و  هدمآ  ناتسلگنا 

بازحا مامت  نوناق  نیا  .دننک  یم  يریگزابرـس  امـش  لخاد  رد  یهاگ  ای  دنیآ و  یم  ولج  یمالـسا  هفایق  اب  شلوا  .دنتـسه  روطنیا  مه 
.تسه

 ... دوعسم و دمحم  ناقهد ، دمحا  هلمج : زا  دنا ، هداد  تبسن  بزح  هب  مه  ار  لیبق  نیا  زا  يدراوم  س :

رد اهنآ  رفن  هس  یماسا  دندوب ، مه  نییاپ  نییاپ  ای  دندوب  هداتسرف  ود  نکر  هب  هک  يرصانع  زا  رفن  جنپ  راهچ ، هس ، بزح ، ِدوخ  رد  ج :
ناـشتاعالطا نوچ  .درک  ادـج  دوش  یمن  ار  رفن  هس  نیا  هک  تفرگ  یم  روتـسد  بزح  دـنداد  یم  شرازگ  یتقو  .تسه  دانـسا  نیمه 

میتشاد رارق  نآ  رد  هک  دوب  یطیارـش  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  .درک  راک  اهنآ  يور  درک و  ناشفذح  دش  یم  ًاعقاو  یلو  .تسا  هدش  عیـسو 
هلجم رد  رابرد  تایرظن  نیرت  حیقو  عفادـم  رابرد و  ناگدـنیامن  زا  هدوب  یـصخش  ناقهد  .دوب  یتخـس  راوشد و  رایـسب  ِطیارـش  نآ  و 
یلیخ ار  ناـیرج  ییاـقب  رفظم  .تسا  هتـشاد  ار  شقن  نیمه  مه  سلجم  ِدوخ  رد  ًانمـض  هدوـب ، مه  سلجم  هدـنیامن  و  روـصم » نارهت  »

.تسا هدرک  نشور  خیرات » اب  وگو  تفگ   » رد قیقد 
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؟ دنداد تبسن  بزح  هب  ارچ  سپ  س :

هدرک داهنـشیپ  راب  نیدنچ  سلجم  رد  .دوب  يوروش  دـض  هدوت و  بزح  دـض  هداعلا  قوف  ناقهد  دـمحا  تسا ؛ هداس  یلیخ  هلأسم  ج :
دمحا هک  دندرک  عیاش  .دوب  اهیوروش  هدوت و  بزح  اب  هزرابم  يارب  هاش  هدنیامن  ینعی  .دینک  مالعا  ینوناق  ریغ  ار  هدوت  بزح  هک  دوب 

یم يدـلج  هس  باتک  نامه  رد  يا  هماخ  اما  .دـنیوگ  یم  ار  نیمه  ناهرب  هللادـبع  لثم  مه  نارگید  .تسا  هتـشک  يرونایک  ار  ناقهد 
هب یلو  تسا  طوبرم  بزح  هب  .دوـب  نادـنز  دزی  رد  يروناـیک  دنـشک  یم  ار  ناـقهد  دـمحا  یتـقو  .هطوـبرم  هچ  يروناـیک  هب  دـیوگ 

، دـننک یمن  هجوت  وا  تافرخزم  هب  اجنآ  .دزادـنا  یم  هار  مراـهچ  مونلپ  رد  ار  يزاـسوج  نیا  زرواـشک  دـعب  .تسین  طوبرم  يروناـیک 
تسا هتشون  حیرص  یلیخ  يورـسخریما  کباب  هرخالاب  .تسا  هتفگ  يورـسخریما  کباب  ار  اهنیا  همه  .دنراذگ  یمن  لحم  وا  هب  ًالـصا 

زا یعالطا  هن  هتشاد و  یتلاخد  هن  يرونایک  دوعسم ، هلأسم  رد  هن  ناقهد و  دمحا  هلأسم  رد  هن  هک  تسا  ملسم  عطق  روطب  نم  يارب  هک 
رد داد  تاجن  نادنز  زا  ار  ام  هک  دوب  ینارسفا  نیمه  زا  یکی  يدابق  ناوتس  هک  دیوگ  یم  زرواشک  نودیرف  .تسا  هتـشاد  نایرج  نیا 

هطبار وا  اب  تساوخ ، ار  نم  يرونایک  دوب  ینادنز  ناقهد  دمحا  لتاق  هک  یتقو  دیناد  یم  امـش  تفگ ، نم  هب  دمآ و  سک  نالف  لزنم 
راودیما زونه  دـندز  یم  راد  هب  ار  وا  هک  مه  يزور  نآ  میهد و  یم  تاجن  هقیقد  نیرخآ  ات  ار  وت  ام  هک  میداد  هدـعو  وا  هب  میتفرگ و 

يا هماخ  تقونآ  .دنهد  یم  تاجن  ار  وا  دنزیر و  یم  اهیا  هدوت  رود  زا  هک  تسا  راظتنا  مشچ  وا  هک  مدـید  یم  راد  ياپ  رد  نم  دوب و 
مه ناتفرـش  نادـجو و  یتح  صوصخب  دـییوگ ؟ یم  غورد  ردـقنیا  ارچ  دـسیون ، یم  یباـتک  رد  هتـشاد  زرواـشک  اـب  هک  ییاوعد  رد 

بیقعت تحت  شدوخ  يدابق  .تفر  يوروش  هب  ناقهد  نتـشک  زا  لبق  لاس  ود  دـنداد  تاجن  ار  ام  هکنیا  زا  دـعب  يدابق  .تسا  راتفرگ 
ياهاوعد تلع  هب  وا  .دناشک  یم  یگرخـسم  هب  ار  زرواشک  ًاعقاو  .دشاب  طبار  دشاب و  نادـنز  رـسفا  زونه  وا  تسا  نکمم  روطچ  .دوب 

.تسه نمـشد  يروناـیک  بزح و  اـب  یفاـک  هزادـنا  هب  تفگ  کـباب  ِدوـخ  هرخـالاب  .دـناسر  نم  هب  ار  عوـضوم  نـیا  یبزح ،   ِ یلخاد
جراخ رد  هک  يرگید  نادـهاش  هبزور و  ِدوخ  هتفگ  قباطم  اهلتق ، نیا  رد  هک  مراد  قلطم  داـقتعا  نم  هک  هتـشون  حیرـص  وا  صوصخب 

.تسا بزح  دارفا  یضعب    ِ یلخاد تاماهتا  همه  اهنیا ؛ تسا ، هتشادن  یعالطا  نیرتکچوک  يرونایک  دندوب 

رایـسب دهاش  ییاباب  زیورپ  .دنهد  یم  تبـسن  هدوت » بزح   » هب مه  ار  نیا  هک  تسا  لاس 1327  رد  هاش  رورت  هلأسم  رگید ، هلأـسم  س :
.تسا یفاصنااب  مدآ  دونهب  ناهرب ، هللادبع  ناراکمه  زا  یکی  زا  .هتشون  ناریا » هدوت  بزح   » هرابرد يا  هوزج  هک  تسا  يرابتعااب 
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نیا هک  دیوگ  یم  ًامسر  وا  یلو  هتشون  بزح  هیلع  ییاهزیچ  هک  تسه  مه  یناسک  ءزج  تسا ، نیدقتنم  ءزج  هک  لاح  نیع  رد  وا  ج :
.تسا تسردان  تاماهتا  اهنیا  همه  هک  دروآ  یم  یلیالد  تسین و  تسرد  اهاعدا 

يرـس کی  هرخالاب  دادرم  زا 28  دـعب  دـندشن ؟ ریگتـسد  بزح  اب  طابترا  تلع  هب  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  بـالقنا  زا  دـعب  هنوگچ  س :
.دندش ریگتسد 

یلیخ نز  ناشرهاوخ  .تسین  مدای  دـنتفرگ ، یناـمز  هکنیا  لـثم  ار  ناـش  یکی  .دـنتفرگ  یمن  هک  ار  همه  .دنتـشاد  هابتـشا  یتیلاـعف  ج :
ناش هناخ  یلیخ  نم  .دندوب  ناسنا  یلیخ  ناملـسم و  نمؤم و  یلیخ  دندوبن ، بزح  وضع  مادـک  چـیه  .دوب  يا  هدـیمهف  تیـصخشاب و 

زا تقو  ره  .متخانـش  یم  ار  شردام  مه  شدوخ و  مه  دـندوب ، تبحماب  تشذـگاب و  هداعلا  قوف  اـهنیا  .مدـش  یم  ناـهنپ  متفر و  یم 
.مورب تمالس  هب  هک  دنتفرگ  یم  مرَس  يور  نآرق  مدمآ  یم  اجنآ 

تکرـش هاش  هب  يزادـناریت  رد  وا  هکنیا  تسا و  يرونایک  هب  غورد  اپاترـس  ناقهد و ...  دـمحا  لـتق  تاـماهتا  نیا  دـسیون  یم  ییاـباب 
ًاقیقد ار  نایرج  الاح  .تسا  هتفر  یم  ول  یتسیاب  یم  مه  وا  دوب ، رگا  .دـجنگ  یمن  لـقع  رد  ًالـصا  .تسا  تسرداـن  یلک  روطب  هتـشاد 

؛ تسه مه    ِ یبزح یلخاد  رادوریگ  رد  تسا و  ریگ  شیاپ  يا  هلئسم  رد  یسک  هک  دتفا  یم  یقافتا  یتقو  .دوب  هچ  مییوگب ، میناوت  یم 
يرونایک تکرش  نیمه  زا  دوب  ترابع  مراهچ  مونلپ  هسلج  رد  اهثحب  نیرت  یلاجنج  زا  یکی  .ندرک  مهتم  يارب  تسا  يا  هلیـسو  اهنیا 

مولعلا یعدم  اه  یبزح  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ینعی  شنمدار  يردنکـسا و  جریا  زرواشک ، لثم  یناسک  .ناقهد  دمحا  لتق  هلأسم  رد 
هب ار  نایرج  نیا  نم  دماین ؟ مه  همانعطق  رد  یتح  دش و  فذح  ثحب  نیا  هک  دش  هچ  اما  دندرک ، یم  يزاب  ار  ناتـسداد  لر  دـندوب و 

.دـندوب اجنآ  رفن  هس  نیا  زرواشک ؛ شنمدار و  رتکد  دوب و  يربط  یبزح ، همانزور  ناویا  رد  اـجک ؟ .میوگ  یم  ناـیاقآ  نیا  زا  رفن  هس 
رورت فلاـخم  هک  اـم  دـیوگ  یم  شنمدار  منکب ؟ راـک  هچ  دـنک ، یم  حرطم  ار  يزیچ  نینچ  هدـمآ  یـسک  میوـگ  یم  مور و  یم  نم 
نینچ میناوت  یمن  هک  ام  دـنکب ؟ رورت  ار  وت  دـهاوخ  یم  یـسک  کی  میهدـب  عالطا  هاش  هب  میتسه ، علطم  هک  نـالا  بوخ  یلو  میتسه 

راب کی  یتح  .دوب  هعقاو  نیا  زا  لبق  هتفه  جـنپ  هتفه ، راهچ  تسرد  .میورب  مینک و  اهر  ار  نایرج  نیا  .مینکب  شلو  .مینکب  ار  يراـک 
یمن یناگرا  یتح  دـهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  هتـساوخ ، یم  هک  يزور  نآ  نک ، اهر  میرادـن ، يراک  ًالـصا  ام  هک  متفگ  یناگرا  وا  هب 

.دنکب ار  راک  نیا  هاگشناد  رد  زورما  دهاوخ  یم  وا  هک  هتسناد 

بترم نم  .تسا  هدشن  تقفاوم  هک  دنک  يزادناریت  هتساوخ  یم  ناهفصا  هار  زا  هعفدکی  وا  طقف 
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مادک چیه  رد  .دننک  یم  یتالاوس  وا  زا  اهنآ  .دـندوب  تدوج  اب  یطارقب و  اب  ناشاک  نادـنز  رد  مداد  یم  نایاقآ  هب  ار  اه  شرازگ  نیا 
نم یتقو  .هتـشاد  یعالطا  هاش  هب  يزادناریت  زور  زا  يرونایک  هک  دنروآ  یمن  ریگ  ییاج  چیه  دننک ، یم  هک  اه  يزاس  هدنورپ  نیا  زا 
 - مراد رطاخ  هب  نم  هک  ردقنآ  فاص  دـمآ  يربط  .تسین  نامِدای  دـنتفگ  شنمدار  زرواشک و  متفگ ، رفن  هس  نیا  هب  مراهچ  مونلپ  رد 

ینعی مادعا ؛ زا  دوب  ترابع  يا  هلأسم  نینچ  .دش  هتـشادرب  همانرب  زا  یلک  هب  دش و  فذح  هلأسم  .تفگ  ار  شنمدار  هلمج  نامه  نیع 
مراهچ مونلپ  رد  .دـش  باختنا  هیئارجا  تأیه  تیوضع  هب  اهنآ  همه  لباقم  رد  يرونایک  هکلب  دـش  هتـشادرب  طـقف  هن  .بزح  زا  جارخا 
بیترت نیا  هب  .دندمآرد  نانمشد  وزج  ًادعب  هک  اهنیا  همه  نارسفا و  مامت  دندوب ؛ رفن  داتشه  دندوبن ، رفن  هس  طقف  يرونایک  نارادفرط 

.متفگ تسه  هک  لکش  نیمه  هب  ار  ماهتا  نیا 

يرونایک هک  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدوب  بزح  عفن  هب  راک  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  يا  هماخ  .دـش  یفخم  بزح  نایرج ، نیا  هجیتن  رد 
يالکو .مینکب  میهاوخ  یم  يراکره  میدوب  هدامآ  ینعی  .دوب  یمکحم  هداعلا  قوف  عافد  ام  عافد  .دننک  یم  همکاحم  دـنریگ و  یم  ار 

تفگ  » رد ار  اهنیا  نایرج  نم  .دـندرک  عافد  اـم  زا  لوا  هجرد  لـیکو  هدزاود  .راـکهاش  رتکد  ناـگیاش ، رتکد  میتشاد ؛ مه  لوا  هجرد 
عالطا هاش  هب  میتفر  یم  مناد ، یمن  دشاب ، تسرد  ات  میدرک  یم  راک  هچ  دیاب  ام  هک  منک  یم  رکف  هچره  نم  .ما  هتفگ  خیرات » اب  وگو 
دهاوخ یم  مدآ  نیا  هک  میتفگ  یم  میتفر و  یم  ام  هک  هدوب  حیحص  ًاعقاو  هن  هدوب ؟ حیحص  بزح  فرط  زا  يراک  نینچ  میداد !؟ یم 
.مینکب میتسناوت  یمن  هک  ار  راک  نیا  .دوب  میهاوخ  يدازآ  دـض  ياـه  مدآ  نیرتدـب  نیرت و  لذر  تروص  نآ  رد  دـنک ؟ رورت  ار  هاـش 

تراک هتشاد و  هطبار  مالسا » مچرپ   » همانزور یناشاک و  ياقآ  اب  وا  .دنکب  هتـساوخ  یم  ار  شدوخ  راک  وا  میتشادن  مه  يا  هطبار  رگا 
.هتشادن هدوت » بزح   » تراک وا  هدوب ، هتفرگ  شدوخ  يارب  ار  هدوت  بزح  تیوضع  تراک  دنیوگ  یم  زاب  .هتشاد  ار  اجنآ 

؟ تسناد یلعج  ار  نآ  ناوت  یم  ًاعقاو  هدوب ؟ یلعج  تراک  ایآ  س :

.هتشادن هدوت  بزح  تراک  ًالصا  ج :

؟ هدوب زیچ  هچ  تراک  نآ  س :

، هدوب نیمه  طقف  بزح  اب  شا  هطبار  .منک  یم  میدقت  بزح  هب  ار  میاهباتک  نم  هک  تالیکشت  نویـسیمک  هب  هدوب  هتـشون  يا  همان  ج :
یفداصت و روطب  ار  یناگرا  دوش ، یم  هتشک  وا  هک  یتقو  .تسا  هتـشادن  دوجو  يا  هطبار  چیه  یناگرا  وا و  نیب  یتح  .هدوبن  زیچ  چیه 

رگا نوچ  تسا  هتفگن  بزح  اب  طابترا  رد  يزیچ  نیرتمک  نایرج  نیا  رد  هنادرم  مه  وا  .دنریگ  یم  شدوخ    ِ يرگیشان يور 
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.دندیشک یم  یتخس  یلیخ  هبرض  ریز  ار  بزح  دوب  هتفگ  هملک  کی  وا 

.دوب هدش  ینابت  یناهنپ  روطب  ارآ  مزر  بزح و  نیب  دنیوگ  یم  تسارآ ! مزر  اب  بزح  طابترا  رگید ، عوضوم  س :

نیرتدـب هب  ار  اـم  دـعب  هدرک و  سبح  لاـس  هد  هدرک ، همکاـحم  هدرک ، ینادـنز  هتفرگ ، ار  اـم  ارآ  مزر  .تسا  هرخـسم  یلیخ  نـیا  ج :
کی داریا  ًافرص  مه  عوضوم  نیا  ندرک  حرطم  .دشاب  هتشاد  بزح  اب  تسا  نکمم  یطابترا  هچ  الاح  تسا ؛ هداتسرف  نارهت  ياهنادنز 

مزر دیوگ  یم  وا  .دزاس  یم  خـیرات  شدوخ  يارب  دـیآ و  یم  نایزوتاک  نویامه  رتکد  ياقآ  .دـهاوخ  یمن  مه  لیلد  هک  تسا ، ماهتا 
مامت دـیایب و  هدوت  بزح  هک  درک  دـهاوخ  اـهنآ  هراـبرد  ییاـهراک  هچ  هک  اـهیوروش  هب  يروناـیک و  هب  هداد  یمهم  ياـه  هدـعو  ارآ 

زا مه  ًالبق  هتـشون ، زرواشک  نودیرف  رتکد  ياقآ  هک  یتاعالطا  نیا  دیوگ  یم  دـعب  .دراذـگب  ارآ  مزر  رایتخا  رد  ار  شدوخ  تاناکما 
هطبار زا  هک  دشاب ، دـناوت  یم  اجک  رگید  ياهاج  نیا  هک  متفگ  وا  هب  یَکلتم  اجنیا  رد  نم  .دـندوب  هداد  عالطا  نم  هب  يرگید  ياهاج 

.دنشاب علطم  يرونایک  ناریا و  هدوت  بزح  اب  ارآ  مزر 

نیرتکچوک ياهـشرازگ  مدید  مدرک ، یـسررب  شیاه  هتـشون  زا  یکی  رد  ار  ینابرهـش  دانـسا  یتقو  نم  .هدرک  تمدـخ  ام  هب  یعولط 
ًالـصا متـشگ  یم  هک  اهنیا  مامت  رد  .دوب  هدـش  تبث  دـنداد ، یم  ماجنا  نارگید  هدوت و  بزح  ناـمزاس  موس  هجرد  دارفا  هک  اـهتاقالم 

ندش یفخم  زا  لبق  میدوب و  ینلع  ام  هک  هدوب  یتقونآ  .دنشاب  هتشاد  هطبار  يرونایک  ارآ و  مزر  هک  دشاب  نیا  هلئـسم  هک  تسین  يرثا 
طابترا ارآ  مزر  اب  یتسایـس  يارب  متـسناوت  یمن  نم  هک  نادـنز  رد  .میدوب  نادـنز  رد  ام  دـش  یفخم  بزح  هکنیا  زا  دـعب  .دوب  بزح 

هب .میشاب  هتشاد  طابترا  میتسناوت  یم  ردقچ  ام  .دنتشک  ار  ارآ  مزر  ات  دیشک  لوط  هام  هس  نوریب ، میدمآ  نادنز  زا  یتقو  .مشاب  هتشاد 
ییاه هدعو  دوب و  هتـشون  ارآ  مزر  هب  يا  همان  دوب  هدـش  یفخم  یتقو  هبزور  هک  تسا  نآ  عوضوم ، نیا    ِ یگرخـسم لصا  بیترت  نیا 

رد ارآ ، مزر  اب  طابترا  مامت  دیدرکن ؛ ارجا  ار  ناتیاه  هدعو  نیا  امش  .میهد  یم  ار  تا  هجرد  هرابود  ییایب ، وت  رگا  هک  دوب  هداد  وا  هب 
.تسا نیا 

کی هتساوخ  یم  عقوم  نآ  رد  وا  دیاش  .دوش  یم  طابنتسا  یسایس  یتاعالطا و  رـصنع  هدیچیپ و  مدآ  کی  ارآ  مزر  تیـصخش  زا  س :
يذوفن دنیوگ  یم  هک  شخب  نآ  یتح  دشاب ، هدـش  طبترم  بزح  زا  یـشخب  اب  هیـضق  نیا  رد  تسین  نکمم  ایآ  .دـنکب  یـسایس  يزاب 

؟ دندوب

.دوب یفخم  قلطم  روطب  ًالصا  دوب  یفخم  تقو  نآ  رد  بزح  یشخب ؟ هچ  رخآ  ج :

طابترا یسک  اب  هتسناوت  یم  ارآ  مزر  لثم  یمدآ  شندوب ، یفخم  نامز  رد  ًاتدعاق  یلو  س :
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.دشاب هتشاد 

یناسک زا  دندوب  ترابع  دارفا  نآ  .دنیوگب  نالا  دنیایب و  دارفا  نآ  یتسیاب  دـندوب  هک  یناسک  دـشاب ؟ هتـشاد  طابترا  یـسک  هچ  اب  ج :
اب .دوب  ینادـنز  هک  مه  يدزی  .زکرم  رد  هریغ  ینیمرـش و  میدوب و  نادـنز  هک  ام  .نتورف  رتکد  يدزی و  یمارهب ، لثم  دـندوب  اجنیا  هک 

.اهیوروش اب  هطبار  مه  نآ  دریگب ؛ هطبار  دناوت  یمن  هک  رخآ  هزوح  وضع  کی  اب  ارآ  مزر  دنریگب ؟ هطبار  اجک 

 ... ماوق لثم  یسایس  يزاب  رد  اما  .دوب  برغ  عفادم  ًاصخش  وا  هچرگ  دوبن ؟ طبترم  اهیوروش  اب  ارآ  مزر  ایآ  س :

.تسا هدید  یم  ًابترم  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  يوروش  ریفس  وا  .تسین  يدیدرت  نآ  رد  تسا ، هتشاد  هطبار  ًامتح  ج :

.یسایس مدآ  کی  ناونع  هب  هن  س :

یتبثم یلیخ  بلطم  کی  يوروش  شترا  خرس » هراتس   » همانزور ارآ ، مزر  گرم  زا  سپ  هک  دسیون  یم  يا  هماخ  یلو  تقو ؛ چیه  ج :
هک تسا  ییاـهغورد  ءزج  اـی  تسین  اـی  تسا  تسرد  نآ  كردـم  .دـنک  یم  اـعدا  يا  هماـخ  ار  نیا  .دـسیون  یم  ارآ  مزر  هـب  تبـسن 
هب مه  تفن  اب  .دریگب  تسد  رد  انعم  مامت  هب  ار  تردق  هک  درک  یم  تکرح  یتهج  رد  ارآ  مزر  نم  هدـیقع  هب  .مناد  یمن  نم  هتخاس ،

دنکب مالعا  ار  نیا  دیایب و  نتـشک ، زا  لبق  هک  دوب  هدامآ  تفرگ و  اهنآ  زا  هرخالاب  داد ، دـصرد  هاجنپ  درک و  دروخرب  لکـش ، نیمه 
یم تکرح  شدوخ  تسد  رد  تردق  زکرمت  تمس  هب  هک  دوب  یبلط  هاج  شوهاب و  هداعلا  قوف  مدآ  وا  .دشاب  هدز  ار  رخآ  هبرـض  هک 
نینچ رد  وا  تسا و  هیـضرف  همه  اهنیا  .دـنکب  شفذـح  مزال  عقوم  رد  هکنیا  اـی  دـنکب  دوخ  تسد  تلآ  هب  لیدـبت  ار  هاـش  ینعی  .درک 

هاش ار  وا  هرخالاب  هک  مه  نیا  .دـندوب  هاش  نتـشادهگن  رادـفرط  اهنآ  هک  هتـشاد  اکیرما  سیلگنا و  زا  ریغ  یکمک  هب  جایتحا  یناـیرج 
یم ارآ  مزر  زا  ًامـسر  دیـسرت ؛ یم  ارآ  مزر  زا  هاش  .تسا  هاـش  یـساسا ، هلأـسم  .دـنا  هدز  وا  هب  هاـش  هتـسدوراد  ار  یلـصا  ریت  تشک ،

رد ذوفن  ظاحل  زا  وا  .تسا  هتـشون  بلطم  شذوفن  وا و  تیـصخش  هرابرد  زین  شترا و  رد  ارآ  مزر  ذوفن  زا  یتاجن  گنهرـس  .دیـسرت 
هب یلیخ  نییاپ  هب  گنهرس  زا  نارسفا  یلو  دشاب  هتشاد  هطبار  پیترس  ات  راهچ  اب  تسا  نکمم  هاش  .تسا  هدوب  درف  هب  رـصحنم  شترا 

ربـهر ناوـنع  هب  ار  ارآ  مزر  اـهنیا  .دـندوبن  فیثـک  دـندوب و  فرـشاب  بوـخ و  هک  ینارـسفا  صوـصخب  دـندوب ، دـقتعم  ارآ [ مزر   [ وا
هشقن قفوم  يارجا  يارب  ارآ  مزر  هک  درک  ضرف  دوش  یم  مه  ار  نیا  هتبلا  .تسا  هدیـسرت  یم  ارآ  مزر  زا  هاش  .دنتـسناد  یم  ناشدوخ 

.دشاب هتشاد  رظنرد  ار  يوروش  داحتا  کمک  اکیرما [ سیلگنا و   [ فلاخم يورین  ود  نآ  لباقم  رد  شا ،
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ینادنز نارود  رد  هک  دننام  یم  یقاب  يرفن  دنچ  نیمه  مه ، وا  زا  دـعب  .هدوب  ینادـنز  هک  هبزور  .تشادـن  بزح  اب  یطابترا  چـیه  اما 
، هتسناد یم  هچره  یشیرق  .هدوب  بزح  زکرم  رد  وا  .تسا  هتفگ  ار  زیچ  همه  هک  ینیمرش  .دنتشاد  هدهعرب  ار  بزح  يربهر  ام ،   ِ ندوب

یـسک یمارهب  زا  رتشیب  دـنتفگ ؛ دنتـسناد  یم  یچره  اـهنیا  بوخ  هدوب  یمارهب  رتکد  شدـعب  .هدوب  نتورف  رتکد  شدـعب  .تسا  هتفگ 
.دیوگب ار  اهنایرج  ات  هدماین 

هک مه  یشخب  نآ  .دنور  یم  يوروش  فرط  هب  شخب  کی  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  بزح  ياضعا  تیعضو 
سویأم و لعفنم و  بزح ، زا  ًابیرقت  ناشتافارتعا  اب  دندوب  یهجوت  لباق  شخب  هک  یمارهب  يدزی و  یـضترم  لثم  دـننام  یم  لخاد  رد 

هدع دندنام ؛ یقاب  داقتعا  اب  ياهیبزح  زا  يدایز  هدع  نایرج ، نیا  زا  دعب  .دنوش  یم  مسینومک  دض  يوروش و  دـض  بزحدـض ، یتح 
نآ دنداد و  ناشن  یفعـض  اهنآ  بلغا  ندش ، ینادنز  زا  دعب  .دـندوب  ینادـنز  یبزح  رداک  زا  يدایز  هدـع  .دـندوب  رگراک  هک  يدایز 

لاـبند دـنتفر  رتشیب  دـندمآ و  نوریب  هماـنرفنت  نداد  اـب  اـهنآ  تیرثکا  مه  دـعب  .دـندرک  تسرد  تربع  هلجم  دنتـشون و  ار  اـه  باـتک 
.ناش یگدنز 

؟ دیماجنا اجک  هب  یمارهب  رتکد  تشونرس  س :

زا دـعب  زور  هس  ای  ود  ًاقافتا  .تفگ  بزح  رخآ  ات  بزح  لوا  زا  تسناد  یم  هچره  لوا  بش  نامه  دـش ، راتفرگ  هک  یمارهب  رتکد  ج :
.هداد ناشن  ار  رگید  یکی  دعب  هداد ، ناشن  ار  يولع  هناخ  دنتفرگ  هک  تقو  نامه  .دنتفرگ  ار  وا  تدوج  نم و  ام -  ندرکرارف 

؟ دندرک مادعا  ار  يولع  س :

.دندرک مادعا  ار  وا  دسیونب ، همانرفنت  دشن  رضاح  نوچ  يولع  ج :

؟ دیماجنا اجک  هب  يو  تبقاع  و  دوب ؟ نادنز  لاس  دنچ  یمارهب  رتکد  س :

دش و دازآ  .دنتشاد  ذوفن  یمارهب  هداوناخ  تفلک  ندرگ  یشنم  بوخ  تشاد و  دنق  ضرم  وا  .مین  لاس و  کی  لاس ، کی  مرظن  هب  ج :
.درم دنامن و  هدنز  هام  شش  مرظن  هب  يدازآ  زا  دعب  یلو  دمآ  نوریب 

؟ دش هچ  يدزی  رتکد  س :

زا دعب  ام    ِ ندش یفخم  نارود  لیاوا  نامه  رد  وا  .دـش  راتفرگ  وا  هک  میدوب  ناریا  زونه  ام  .دـش  راتفرگ  رتدوز  یلیخ  يدزی  رتکد  ج :
رد طقف  هتبلا  وا  .دنتفرگ  ار  وا  رصع [ یلو   [ يولهپ هارراهچ  ِرـس  هدوب  يزاسنادند  هب  نتفر  لوغـشم  هک  یتقو  زور  کی  نادنز  زا  رارف 

اباب ناخ  .تسا  هتسناد  یم  بلط  حالصا  تنطلس و  نوناق و  رادفرط  ار  شدوخ  نم ، لاثما  هب  هلمح  شدوخ و  زا  عافد 
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 ِ یگدـنز هویـش  رظن  زا  .تسا  هدوب  اهینادـنز  هیقب  رفنت  دروم  ردـقچ  هک  دراد  یبلاـج  هتکن  نادـنز  رد  وا  عضو  هراـبرد  ًاـقافتا  ینارهت 
زا دعب  .دنامن  دایز  یلیخ  یلو  دوب  نادنز  رد  وا  .دنتفرگ  ار  شرـسپ  وا ، يدازآ  زا  دعب  یلو  تسا  هدوب  شدوخ  رکف  طقف  هک  شدوخ 

نارسفا اب  میتساوخ  یم  ام  تشون ، ار  همان  نآ  هک  دعب  .مدرک  هتشذگ  رد  ییاهتمدخ  هچ  نم  هک  تشون  همان  هاش  هب  دش و  میلـست  نآ 
تایلمع دوب  رارق  هک  یبش  .دوب  هتـشون  ار  بلاطم  نیا  وا  .درک  ادـیپ  عالطا  بلطم  نیا  زا  میقتـسم  ریغ  وا  هک  مینک  داجیا  نایرج  کی 

طوبرم وا  هب  هلأسم  نیا  هک  دننک  فیعضت  ار  وا  یمک  ات  دننک  یم  یعس  کباب  لثم  اه  یضعب  .دندرک  فیقوت  ار  نارسفا  دریگب  ماجنا 
هاش دنتفر و  هاش  ندید  هب  ود  ره  و  دمآ ، ناریا  هب  دـش  دازآ  شرـسپ  هک  یتقو  .تسا  هدرک  یم  تبابط  مه  يدازآ  زا  دـعب  .دوش  یمن 

.دوب نئاخ  نیرتگرزب  وا  .تفریذپ  ار  اهنآ 

؟ بالقنا زا  دعب  ای  دوب  بالقنا  زا  لبق  س :

.هدوبن بالقنا  زا  دعب  هک  هاش  دوب ، هاش  نامز  هب  طوبرم  نیا  ج :

.میوگ یم  ار  يدزی  هن ؛ س :

.دوب هدنز  زونه  میدمآ  ناریا  هب  هک  ام  .درم  بالقنا  زا  دعب  يدزی  ج :

؟ دش عطق  یلک  هب  تشادن و  سک  چیه  اب  یطابترا  چیه  رگید  س :

.دوب نئاخ  نیرتگرزب  وا  دش ، عطق  ج :

.دوش یم  حرطم  هک  يدیماان  سأی و  نارود  دوب ؟ هنوگچ  لخاد  رد  تیعضو  اتدوک  زا  دعب  لهچ  ات  یس  ههد  س :

یفتاه فرط ، کی  زا  ینزج  لثم  دننک ؛ یم  تیلاعف  هب  عورـش  زرابم  ناوج  ياههورگ  هک  یتقو  ات  .دوب  لکـش  نیمه  هب  ناریا  رد  ج :
.دندوب ینزج  ياه  هچب  زا  مه  اهنیا  .فرط  نیا  مه 

.دنک ادیپ  یهاگیاج  یتالیکشت  ظاحل  زا  دناوت  یمن  یفتاه  هتبلا  س :

سامت ام  اب  فلتخم  ياهاج  زا  یفلتخم  ياههورگ  .دـندرک  تسرد  یفخم  نامزاس  هکلب  هدوبن ، همانزور  طقف  اـهنیا  دـینیبب ، ارچ ؛ ج :
دنناوت یم  لکش  هچ  هب  میتفگ  یم  میتشاد و  هطبار  مه  ام  .ناملآ  هب  دنداتـسرف  یم  مدآ  .تفرگ  سامت  هورگ  کی  زاریـش  زا  .دنتفرگ 

ار دارفا  نیا  وا  .میدوب  هداد  ار  وا  نفلت  .دوب  يورـسخریما  کباب  اجنآ  رد  نامطبار  .سیراپ  هب  دـنورب  ای  دـنریگب  سامت  ام  اب  دـنیایب و 
مه یفخم  هناـخ  اـجنآ  .میهد  بـیترت  ازیو  اـهنآ  يارب  کـیتارکومد  ناـملآ  رد  اـم  اـت  داتـسرف  یم  درک و  یم  یفرعم  تخانـش و  یم 

فلتخم لاکـشا  هطبار و  دنیایب و  ناریا  هب  هک  میتشاذگ  یم  رادم  رارق و  اهنآ  اب  هک  يزور  دـنچ  ات  میتشاد  یم  هگن  ار  اهنآ  میتشاد و 
نتفرگ و طابترا 
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: دـندوب يرفن  هسود  اـهنت  ناـشدوخ  دـنداد  لیکـشت  لوا  هک  یهورگ  .میداد  میلعت  وـیدار  هار  زا  ار  هریغ ...  یفخم و  روـما  اـهراک و 
همه مه  ام  دـش و  دایز  ناشدادـعت  شاوی  شاوی ، یلو  .دوب  اهنیا  اـب  لوا  مه  يدـسا  گنـشوه  .رگید  رفن  ود  یکی  یفتاـه و  يوترپ ،

.میدرک لصتم  اهنیا  هب  ار  رگید  ياههورگ 

؟ دوب طبترم  ینامیلس  رتکد  اب  نارهت  رد  ای  دوب  دادغب  هار  نامه  زا  ایآ  درک ، ذوفن  بزح  رد  هنوگچ  يرایرهش  سابع  س :

.تشاد تلاخد  رومان -  لثم  ام -  ياقفر  زا  یـضعب  نداد  يرارف  رد  اجنآ  زا  تفر و  تیوک  هب  لاس 32  زا  دعب  وا  تیوک ؛ هار  زا  ج :
دعب درک ، یم  راک  ناردـنزام  رد  یتدـم  .دوب  اجنآ  زا  هدـش  جارخا  ياهیا  هدوت  زج  يا  هرود  رد  تسا و  هدوب  بونج  تفن  رگراک  وا 

هتـسناوت اجنآ  .هدـمآ  یم  هتفر و  یم  تیوک  هب  دـعب  .دوبن  كاواس  سوساج  زونه  هک  تسا  ینارود  نیا  .درک  راک  نارهت  رد  دـمآ و 
زا میدرک و  یم  ضوع  ار  اهـسکع  میتشاد ، یم  هگن  ار  ناش  یماسا  تقونآ  ام  هک  دنکب  هیهت  ام  يارب  همانرذگ [  [ هرکذـت ات  دـنچ  دوب 

 ِ يرارقرب هب  عورـش  نیا  زا  دعب  .دشاب  وا  راک  مییوگب  ام  هک  هتفرن  ول  تقو  چیه  اه  هرکذت  هتبلا  .میدرک  یم  هدافتـسا  راک  نیا  يارب  وا 
ًارهاظ نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  راتفرگ  راب  کی  يرایرهـش  .دـندوب  هناخ  مه  يوزنم ، یقن  یلع  اـب  ناریا  رد  .دـنک  یم  رتکد  اـب  طاـبترا 

ره رد  دتـسرف و  یم  يذوفن  يورین  دندوب ، یملاس  ياه  هچب  هک  یهورگ  ره  لخاد  هب  كاواس  .دوش  یم  یکاواس  دوش و  یم  میلـست 
، دوب هداد  يوروش  هب  دوب و  هدمآ  شا  هدنیامن  هک  یـشرازگ  نامه  رد  .تسا  هدوب  اجنآ  دیدج  وضع  كاواس ، رومأم  کی  يا  هزوح 
وا ًاعقاو  هک  دنک  یم  لایخ  دروخ و  یم  ار  وا  لوگ  شنمدار  رتکد  هتبلا  .هدوب  كاواس  رومأم  کی  يا  هزوح  ره  رد  هک  داد  یم  ناشن 

يرگید قیفر  يرواخ و  لثم  مه  ار  يدارفا  دنک و  یم  ار  راک  نیا  رطخ ، ندـیرخ  اب  دراد  شناج  مامت  اب  هک  تسا  يدـج  زرابم  کی 
طیارـش ناریا ، هب  دنیایب  بزح    ِ يربهر همه  هک  دننکب  رارـصا  اجنآ  دنورب و  يوروش  هب  هک  دهد  یم  روبع  زرم  زا  درم  نادنز  رد  هک 

.دنام یم  اجنآ  رد  يرواخ  هتبلا  .دنیآ  یم  دنور و  یم  اهنیا  .تسا  هدامآ  رایسب 

؟ دوب هچ  شرازگ  نیا  زا  بزح  یبایزرا  س :

کی هتبلا  .مدوب  هتفر  رانک  یلک  هب  مدوبن ، يربهر  وضع  رگید  نم  لاـس  هد  دودـح  مدوبن ، يربهر  وضع  رگید  نم  خـیرات  نآ  رد  ج :
.دنک یم  رشتنم  ار  نارهت » همانزور   » هکنیا يارب  تشاد ، دوجو  زرابم  يدج و  تالیکشت 

؟ دوبن مه  يدسا  گنشوه  نیمه  ایآ  دنتشادن ؟ طابترا  اهنیا  اب  یمتاخ و ...  س :
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دنروآ یم  هانپ  اهنیا  هب  دنتشادن ، اج  اهنآ  .دنهد  یم  ول  ار  اهنیا  ینزج  زا  یهورگ  .دنتـشادن  هطبار  اهنیا  اب  ناشمادک  چیه  هن ؛ اهنیا  ج :
.داد ول  يرایرهش  ار  ینزج  یساسا  هورگ  ینعی  یعمج  هتسد  روط  هب  ار  ناش  همه  یلو  دنریذپ  یم  ار  اهنآ  اهنیا ، و 

؟ دوب ییادف  ياهکیرچ  زا  یشخب  نتفرول  نیا  س :

هنحـص نیا  همه  .يدزد  لیبموتا  کی  اب  دیورب ، دندرک [ هناور   [ جراخ هب  امـش  هکنیا  ناونع  هب  ار  وج  تمکح  يرواخ و  مه  دـعب  ج :
نادنز هب  دـنوش و  یم  ریگتـسد  لیبموتا  ندـیدزد  ناونع  هب  اهنآ  .دـننک  یم  تشادزاب  ار  اهنیا  تشر  رد  هک  دوب  یگتخاس  اه ، يزاس 

هقیقد ات  هک  مه  وج  تمکح  تسا و  بلاج  هداعلا  قوف  هک  يرواخ  هیعافد  .دندرک  تمواقم  بوخ  ناشیودره  نادنز  رد  .دـنور  یم 
رد.دمآ نوریب  نادنز  زا  يرـسفا  نامزاس    ِ ینادنز ياه  هچب  ریاس  اب  بالقنا  زا  دعب  يرواخ  .داد  ناج  هرخالاب  ات  دـنام  مواقم  شرخآ 

یلیخ بلاـطم  .داد  ول  ار  اـهنیا  همه  دـمآ ، اـجنیا  درم  نآ  یتـقو  .دـمآ  شیپ  مهدراـهچ  مونلپ  هلأـسم  هک  دوب  يراـتفرگ  نیمه  هجیتـن 
نایشناد هتـسدوراد  هک  درک  یم  روصت  تشاد  يرایرهـش  هب  تبـسن  هک  یبیجع  دامتعا  نامه  اب  شنمدار  رتکد  .دنتـشون  زین  یلـصفم 

لکش نامه  هب  مه  يردنکسا  جریا  .تسا  هداد  ول  ار  اهنآ  دنکب ، يراک  ناریا  رد  هتسناوتن  نوچ  دننکب  فیعضت  ار  بزح  هکنیا  يارب 
.دنراد ینیب  سوساج  ضرم  کی  اهیوروش  تفگ  یم  وا  .تفریذپ  یمن 

؟ دندوب هدشن  هجوتم  اهتکرح  نیا  زا  اهیوروش  ِدوخ  س :

هداتـسرف ار  رفن  کی  .دـندیمهف  ار  زیچ  همه  دوب ، هدـمآ  هک  درم  نآ  هک  یتقو  اهنآ  .دـندوب  هدـش  هجوتم  هلـصافالب  اهیوروش  هتبلا  ج :
اجنآ یتقو  وا  .دنکب  در  ار  سک  نالف  هک  دنک  هیصوت  ویدار  اب  یفارگلت  تسه  زرم  رومأم  هک  ینالف  گنهرس  هب  نارهت  زا  هک  دندوب 
مدمآ .متـسه  بزح    ِ یفخم نامزاس  رومأم  نم  هک  دیوگ  یم  مه  وا  .تسیچ  هیـضق  هک  دنمهف  یم  دننک و  یم  شریگتـسد  دـیآ  یم 

ار ینالف  گنهرـس  دنیوگ  یم  وا  هب  دعب  .دنتفگ  نم  هب  ار  نایرج  نیع  دـعب  دـیوگ ، یم  ار  اهغورد  نامه  و  ردـقچ ...  هک  میوگب  هک 
.دسیون یم  هدوب ، هک  روطنآ  ًاقیقد  ار  زیچ  همه  دروخ و  یم  اج  یسانش ؟ یم 

؟ دوب علطم  هیضق  نیا  زا  بزح  هک  دیوگ  یم  ار  نیا  مه  اهسور  هب  دندرک ؟ ریگتسد  ار  وا  اهسور  ِدوخ  ینعی  س :

.تسه هزرابم  نامرهق  هکنیا  تشاد و  قلطم  داقتعا  يرایرهـش  هب  مه  بزح    ِ يربهر .تشادن و  یعالطا  چیه  هیـضق  نیا  زا  بزح  ج :
تایئزج مامت  دسیون ؛ یم  همان  هحفص  یس  دیآ و  یم  دعب 
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هد نامه  میتسرف ، یم  امـش  يارب  هخـسن  کی  مینک و  یم  رـشتنم  اـم  هک  يا  هماـنزور  .تسه  يروج  هچ  كاواـس  تسه ، يروج  هچ 
هب هک  دوب  هتفگ  ار  هلأـسم  نیا  یتح  .تفر و  دـش و  ماـمت  ناـمه  مینک و  یم  شخپ  اـه  هزوح  ناـمه  رد  طـقف  تسین و  رتشیب  هخـسن 
نم هتبلا  .تفاثک  ترپو ؛ ترچ  ًاعقاو  تایئزج و  همه  میروخ ؛ یم  قرع  مینیـشن و  یم  نـالف  ياـه  هفاـک  رد  شنمدار  قیفر    ِ یتمـالس
یم شنمدار  .دـناوخب  هک  دـنهد  یم  شنمدار  رتکد  هب  ار  همان  نیا  نیع  دـعب  .دـنتفگ  میارب  ار  بلاطم  نآ  نیع  طقف  .مدـیدن  ار  هماـن 
هـس ِرـس  یلو  .دننک  یم  نادـنز  لاس  هس  زرم  زا  ینوناق  ریغ  روبع  ناونع  هب  ار  وا  .دـنک  یمن  لوبق  تسا و  یگتخاس  همه  اهنیا  دـیوگ 

هب ردقچ  ره  نارود  نیا  مامت  رد  .میراد  هگن  ار  مدآ  نیا  میناوت  یمن  رگید  نوناق  قباطم  ام  دـنیوگ  یم  .دـننکب  دازآ  ار  وا  دـیاب  لاس 
کی رد  نم  هکنیا  ات  دوب  ظفح  مه  شا  هطبار  دنک و  یمن  لوبق  .دهد  یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  دـننک ، یم  يروآدای  شنمدار  رتکد 

یم یتقو  .میتفر  اجنآ  میدوب ، بزح  رداک  راک  زا  جراخ  ام  نوچ  .دنتـساوخ  ار  اـم  میدوب ، هتفر  تحارتسا  ناونع  هب  میرم  اـب  هک  رفس 
نم .تسیچ  شفیلکت  هک  دینکب  حرطم  ناریبد  تأیه  اب  اجنآ  دیورب  امش  تسا و  نیا  نایرج  دنتفگ  .دنتـساوخ  ار  نم  مییایب  میتساوخ 

هب دعب  .دنتـشاذگن  یلحم  ًالـصا  اهنآ  .متفگ  يردنکـسا  جریا  شخبماک و  شنمدار و  هب  ناریبد  تأیه  رد  ار  هلأسم  نیا  لوا  مدـمآ و 
زا یناشخرد  رایسب  شرازگ  دمآ و  شنمدار  قیفر  .مدرک  حرطم  مهدزیـس  مونلپ  رد  ات  درکن  لوبق  زاب  مه  وا  .متـشون  ًامـسر  يا  هماخ 

دوب و ام  راختفا  ثعاـب  ًاـعقاو  دوب  تسرد  شرازگ  نیا  رگا  هک  متفگ  مدـش و  دـنلب  نم  .داد  يرایرهـش  ناریا و  رد  ناـمزاس  درکلمع 
تسین و یعقاو  ینامزاس  تسا و  كاواـس  تسد  تسه  اـجنآ  رد  هک  یناـمزاس  نیا  نم  رظن  هب  یلو  میدرک  یم  قیوشت  همه  یتسیاـب 

هرخالاب دعب  یلو  دوب  تخـس  فلاخم  ادتبا  رد  يردنکـسا  دمآ ؛ شیپ  یلـصفم  ثحب  اجنآ  .دـنک  یم  يزاب  هک  تسه  كاواس  اجنآ 
نم نویـسیمک  نآ  رد  هک  دـینک  نیعم  ینویـسیمک  میوـگب ، يروـج  نیا  مناوـت  یمن  نم  متفگ  دـیراد ؟ عـالطا  اـجک  زا  امـش  دـنتفگ 

.يرفن هس  نم ؛ دوب و  نایـشناد  شنمدار و  .دشاب  دیاب  مه  شنمدار  ِدوخ  دـنتفگ  دـنداد و  يأر  نویـسیمک  نآ  هب  .میوگب  ار  میاهفرح 
تفریذپ و هلصافالب  نایشناد  .دنداد  نم  هب  ار  عالطا  نیا  ناتسود  متشاد  هک  یترفاسم  نآ  رد  هک  متفگ  متفگ ، نویـسیمک  نآ  رد  نم 

.منک یم  دییأت  نم  تفگ 

؟ دوب هدینش  وا  ایآ  س :

نیا اب  شنمدار  رتکد  رگید  هک  دمآ  شیپ  هلأسم  نیا  اجنآ  رد  دعب  .تفریذپ  هلصافالب  وا  .دشاب  هدینـش  یتسیاب  ًالامتحا  مناد ؛ یمن  ج :
رد .دریگب  رارق  تیزکرم  رد  دناوت  یمن  تسه  هک  یعضو 
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هیئارجا تأیه  هب  شرازگ  نیا  منک و  هیهت  شتایئزج  همه  اب  ًاقیقد  ار  نایرج  نیا  زا  یلصفم  شرازگ  نم  هک  دش  رارق  مهدراهچ  مونلپ 
رد .مدرک  هیهت  ار  شرازگ  نم  .مدوبن  يربهر  هتیمک  رد  زونه  مدرک و  یم  راک  یمداکآ  رد  اجنآ  مدوبن و  بزح  وضع  هک  نم  .دورب 

هیئارجا تأـیه  مداد ، هیئارجا  تأـیه  هب  ار  شرازگ  نیا  یتقو  مهدراـهچ  مونلپ  زا  لـبق  یلو  دـش  حرطم  شرازگ  نیا  مهدراـهچ  مونلپ 
مهدراهچ مونلپ  .دش  لوا  ریبد  نایشناد  داهنشیپ  هب  مه  يردنکـسا  جریا  .دشاب  قلعم  ًاتقوم  شنمدار  قیفر  هک  تفرگ  میمـصت  تقونآ 

همه تفگ  یم  تفریذـپ و  یمن  شنمدار  قیفر  مه  زاب  میتفگ ، ار  نایرج  نیا  مامت  یتقو  اـجنآ  رد  .دـش  لیکـشت  جریا    ِ یلوا ریبد  اـب 
.دنکب دازآ  یلوا  ریبد  ماقم  زا  ار  شنمدار  قیفر  هک  تفرگ  میمصت  مونلپ  هجیتن  رد  .تسا  یگتخاس  اهنیا 

هراشا یعیـسو  حطـس  رد  رومیت  اب  هدوت » بزح   » زا یـشخب  شنمدار و    ِ يراکمه هب  راـیتخب ، رومیت  دروم  رد  كاواـس  دانـسا  رد  س :
.تسا هدش 

.هتشادن یعالطا  نایرج  نیا  زا  ًالصا  شنمدار  هدوبن ، شنمدار  ج :

؟ تسا نایرج  نیا  رد  زاب  يوزنم  یقن  یلع  س :

داقتعا هقیقد  نیرخآ  اـت  داـقتعا  نیمه  يور  دـنام و  یم  اـجنآ  رد  وا  .دتـسرف  یم  ناـنبل  هب  زرم  زا  ار  يوزنم  یقن  یلع  يرایرهـش  ج :
.تسا غورد  تاماهتا  نیا  مامت  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  يرایرهش  تخسرس  عفادم  هشیمه  وا  .تسا  يزیمت  مدآ  يرایرهش  هک  هتشاد 
یفیرش مدآ  یلیخ  .دش  هتـشک  ناگدش  مادعا  وزج  یلو  دوب  يرـسفا  تالیکـشت  وضع  مه  شردارب  دوب و  يداوساب  یلیخ  مدآ   (1) وا

رایسب مدآ  .درک  عافد  يرایرهش  زا  دمآ و  نم  شیپ  ناملآ  رد  رابود  وا  .دوب  ینتشاد  تسود  زیمت و  فیرش ، رایسب  مدآ  ًاصخـش  .دوب 
نامزاس وضع  شردارب  هک  یتقو  نامه  زا  دش و  يا  هدوت  لیاوا  نامه  زا  وا  .تشادن  شنیب  یسایس ، ظاحل  زا  اما  دوب  ینتشاد  تسود 

.دوب لماک  هتسباو  وضع  هدوب ، يرسفا 

هچ لخاد  رد  هچ  دوش ، یم  پچ  یکیژولوئدـیا  یـسایس و  هزوح  دراو  دریگ و  یم  ارف  ار  پچ  ینارحب ، هاجنپ  اـت  لـهچ  ههد  رد  س :
مه جراخ  رد  .دننک  یم  تیلاعف  ییاپورا  مسیلایـسوس  یعون  وئام و  نیعفادم  یکـستورت ، نیعفادم  ناونع  تحت  لخاد  رد  .جراخ  رد 

اب يددعتم  تاباعشنا  دندوب ، اکیرما  اپورا و  رد  هک  یپچ ، ياهنایرج  حالطصا  هب  ياه  یناریا  نیب 

(. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یمیکح ، اضردمحم  داتسا  ینارهت ، گرزباقآ  خیش   ) .دوب گرزب  ياملع  زا  شردپ  - 1
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 . دوش یم  عورش  نوگانوگ  فلتخم و  ياه  مان 

.دندش بکترم  ار  گرزب  هابتـشا  نآ  گنود  هست  وئام  اهینیچ و  دوب  دب  يوروش  اب  نیچ  تابـسانم  هک  هدوب  یتقو  نامه  نامز  نآ  ج :
ناونع هب  نیچ  هک  ییاهزیچ  نامه  اه  هشفـشف  یمتا و  تازیهجت  نیچ  هب  دندشن  رـضاح  اهیوروش  هک  تسا  هدوب  نیا  اهنآ  لیلد  دیاش 

«. مسینویزیویر  » دنتسه بلطرظندیدجت  اهنیا  هک  دندش  دقتعم  اهینیچ  بیترت  نیا  هب  .دنهدب  دشاب  هتـشاد  هتـساوخ  یم  گرزب  تردق 
دـندرک و حرطم  تسیلایرپما  لایـسوس  ناونع  هب  ار  اهیوروش  اهینیچ ، هک  اجنآ  ات  درک  ادـیپ  تدـش  اـهرظن  فـالتخا  روط  نیمه  دـعب 

.دندرک ایند  مامت  تسینومک  بازحا  رد  یتاباعشنا  داجیا  هب  عورش 

یلو یلـصا ، تسینومک  بزح  يزاوم  تسینومک  بزح  مان  هب  دنداد  لیکـشت  یکچوک  بازحا  دـندش و  ادـج  بزح  زا  ییاههورگ 
رد .دنوش  لیدـبت  ندرک  ماندـب  يراکبارخ و  زج  هجوت  لباق  يورین  کی  هب  دنتـسناوتن  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  .دـندوب  زیچان  هداعلا  قوف 

ادـج نایرج  نیا  رد  هک  یـسک  نیلوا  .دـندرک  ادـیپ  ار  عضو  نیا  يربهر ، زا  هداس و  يداع و  دارفا  زا  ینیعم  دارفا  مه  اـم  بزح  ِدوخ 
یمن کمک  ینابلآ  هب  يوروش  داحتا  ارچ  هک  تفرگ  داریا  ًامـسر  ینارنخـس  کی  رد  وا  .دوب  یمـساق  دمحا  ام    ِ یمیدق تسود  دش ،
ینعی دـنکب ؛ رییغت  بزح  يربـهر  نآ  رد  تسیاـب  یم  داـیز  یلیخ  لاـمتحا  هب  هک  یمونلپ  .داـتفا  مهدزاـی  مونلپ  رد  قاـفتا  نیا  دـنک ؟
کی اـب  دـیایب و  يروناـیک  دـیاش  هک  تفر  یم  يداـیز  یلیخ  لاـمتحا  .تـفر  یم  ياهلاس 40-41  ناـمه  رد  يداـیز  یلیخ  لاـمتحا 

تیعضو مونلپ ، نآ  رد  .درک  ضوع  ار  عضو  یلک  هب  یمساق  تبحـص  عقوم  نیا  رد  .دنک  ادیپ  تسپ  بزح  لخاد  رد  يدج  تیعقوم 
رانک هداد و  ءافعتـسا  ات  دوب  هدـش  هدامآ  مه  شنمدار  قیفر  دوخ  یتح  دوب ، هدـش  روجان  یلیخ  تبحـص  نیا  زا  لبق  ات  شنمدار  قیفر 

اهیوروش دوب و  وئام  هورگ  وزج  هشیمه  یمـساق  نوچ  .تسا  مهف  لباق  یلیخ  مه  نآ  هک  درک  ادیپ  رییغت  هعفدکی  تیعـضو  دعب  .دورب 
هک دوب  اـجنیا  رد  .دوش  ضوع  یلک  هب  عضو  دـنیایب و  بزح  سأر  رد  تسا  نکمم  دنتـسه ، اهتـسیئوئام  اـت  هک  دـندرک  ساـسحا  مه 

نیا هکنیا  زا  دعب  ینعی  متفرگ ، هرانک  بزح  زا  نم  تقو  نامه  .دمآ  شیپ  عضو  نیا  هک  دش  نیا  هجیتن  دـش و  ضوع  یلک  هب  هلئـسم 
دنیوگ یم  و  دـنراذگ ، یم  نم  باـسح  هب  بزح    ِ يربهر رد  دوشب ، هک  یهابتـشا  ره  دـعب  هب  نیا  زا  هک  متفگ  نم  دـمآ ، شیپ  عضو 

.درک ار  راک  نیا  يرونایک  دش و  نیا  ثعاب  يرونایک 

اجنیا زا  باعشنا  نیلوا  دنهدب ، باوج  دنناوتب  ات  هدش  زاب  مه  اهنیا  تسد  .دوش  یم  هچ  مینیبب  دیراذگب  رانک ، مور  یم  یلک  روطب  نم 
.دش ادیپ 
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.نتورف یمساق (1) و  ینعی  باعشنا ، نیلوا  س :

راک زکرم  هناخ  نامه  رد  دوب و  اجنآ  رد  مه  یمساق  دوب ، مه  هییارجا  تأیه  .دوب  مه  يزکرم  هتیمک  رد  یلو  دش  بعـشنم  نتورف  ج :
رد هک  تسویپ  یمـساق  هیرظن  نیمه  هب  مه  نتورف  جـیردتب  .دـندوب  هتـسشن  رگیدـکی  اب  قاتا  کی  رد  نتورف  یمـساق و  .دـندرک  یم 
زا عافد  يوروش و  تسایس  هیلع  يدج  یلیخ  ییاهرظن  راهظا  مونلپ  رد  اهنیا  دش  ادیپ  یعضو  نینچ  هکنیا  زا  دعب  .رفن  ود  دندش  هجیتن 

جارخا هلئـسم  دننامب و  یقاب  بزح    ِ يربهر رد  دنناوت  یمن  بزح  هیئارجا  تأیه  رگید  هک  دش  حرطم  هلئـسم  نیا  اجنآ  .دـندرک  نیچ 
.تسا هدوب  لکش  هچ  هب  هک  متفگ  لصفم  روطب  ًالبق  نم  ار  شناتساد  هک  دمآ  شیپ  اهنیا 

.دیتفگ ًالبق  هلب ، س :

جراخ هب  دعب  دنتفر و  رانک  یکلک  اب  اهنیا  بیترت  نیا  هب  .مدوب  نم  تفریذپ  هرخالاب  هک  یسک  نیرخآ  تسا  هتفگ  مه  يردنکسا  ج :
.دنتفر

.دیشارتن یعنام  چیه  هک  يوروش  س :

بعشنم نیمه  فرط  زا  هک  دوب  ییاهناوج  زا  یکی  هک  یمساق  یلو  دندرک  رارف  یلبق  هرکذت  کی  اب  نتورف  یمـساق ، ًادبا ؛ ًالـصا ، ج :
ار کناوج  نآ  .تفر  نوریب  نآ  اب  درک و  ضوع  ار  نآ  سکع  نتورف  .دوب  هداد  نتورف  هب  ار  دوخ  هرکذـت  دوب  هدـمآ  اجنیا  اـه  هدـش 
، تسا حیحـص  نامرظن  فالتخا  هک  تفگ  نآ  رد  تشون و  همان  کی  نم  يارب  نتورف  مه  دعب  .دندرک  سبح  ار  وا  یتدم  دـنتفرگ و 

.درادن يریصقت  چیه  کلفط  نیا 

.دورب دنتشاذگ  یمن  دوب ، هدرکن  رارف  رگا  ًاعقاو  ینعی  س :

دوخ و اب  طابترا  هلیـسو  دندیـشارتن ، یعنام  هنوگ  چـیه  درک  اـضاقت  سکعرب  یمـساق  یتقو  .میوگب  مهاوخ  یم  ار  نیمه  نم  هن ، ج :
یعنام دندرک  یم  رکف  .دنتفر  اجنآ  زا  دندرک و  تسرد  همانرذـگ  ناشیارب  فرط  نآ  زا  ینعی  .نوریب  دـنتفر  ًامـسر  همه  شا  هداوناخ 

مه وا  هک  دوب  مدنچ  مونلپ  رد  مناد  یمن  .دـش  جارخا  يزکرم  هتیمک  زا  مه  زرواشک  لیلد  نیمه  هب  .دنتـشادن  يراک  اما  دنـشارت ، یم 
وا اب  هک  دندرک  هیصوت  بزح  هب  طقف  .دنتشادن  یلکشم  هنوگ  چیه  مه  وا  زا  .دنکب  بالقنا  تساوخ  یم  وا  .دورب  قارع  تساوخ  یم 

شیارب اه  یقارع  ار  هرکذـت ا ش  .تفر  داتفا و  هار  دـنداد و  مه  ار  وا  هرکذـت  تفریذـپن  یتقو  .دـنکن  ار  راـک  نیا  هک  دـنکب  تبحص 
چیه جریا  .دندوب  هداتسرف 

.اپورا پاچ  یمساق ، دمحا  تارطاخ  - 1
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.دوب هتشذگ  قباس  نارود  .درک  یمن  اهراک  نیا  زا  تقو 

؟ ینیلاتسا نارود  س :

.دش عورش  فرط  نیا  باعشنا  نیلوا  بیترت  نیدب  .دوب  هتشذگ  هلب ؛ ج ،

.ناریا پچ  لخاد  زا  س :

اه هچب  نیمه  زا  يا  هدـع  اهنآ  رد  .دـندوب  هدـش  شخپ  مسیلایـسوس  هاگودرا  ياهروشک  فلتخم و  ياهاج  رد  مه  یفلتخم  دارفا  ج :
اهنیا دنتـسناد  یم  هکنآ  اب  دنتـشادن ، اهنآ  هب  يراک  چیه  یلو  لکـش  نیمه  هب  مه  وکـسم  ِدوخ  رد  .دندوب  هدش  تسیئوئام  هک  دندوب 

اهنآ دعب  .دندوب  نیچ    ِ يدج رادفرط  اهنیا  .دندوب  هتفرگن  اهنآ  زا  دنتشاد  هک  يراک  .دنداد  یم  مه  ار  ناشقوقح  دنا ، هدش  تسیئوئام 
ناونع هب  ار  نیچ  ینابلآ  .دنتسناد  یمن  دراو  اهنآ  هک  تشاد  ییاهاضاقت  نیچ  زا  ینابلآ  .داتفا  فالتخا  نیچ  ینابلآ و  نیب  دنتفر ، هک 
.داتفا فالتخا  نتورف  یمـساق و  نیب  مه  تقو  نآ  رد  .دـش  مزینومک  یناهج  يربهر  زکرم  بیترت  نیا  هب  درک و  موکحم  تسیلایرپما 

دـش یکی  دـندش : هکت  ود  اـهنیا  بیترت  نیا  هب  .دـنیوگ  یم  تسرد  اـهینیچ  دـنیوگ و  یم  دوـخیب  اـه  یناـبلآ  هک  دوـب  دـقتعم  نتورف 
رادفرط یمـساق  .دوب  مک  مه  ناشنارادفرط  دادـعت  یتح  .دوب  مک  یلیخ  زیچان و  ناشیاهورین  دادـعت  نافوط .»  » دـش مه  یکی  نافوط » »

کیتارکومد ناملآ  هب  تساوخ  يرامیب  هجیتن  رد  هکنیا  لثم  ییاقـس  .اتود  نیا  نیب  مه  ییاقـس  نیچ ، رادـفرط  نتورف  دـش و  یناـبلآ 
یب ار  اهنیا  یتدم  هک  يدح  ات  دندرک  يراتفردـب  یلیخ  اهنیا  اب  اجنآ  رد  ینارهت  ابابناخ  هتـسدوراد  زا  اپورا  ياهتـسیئوئام  اما  ددرگرب 

.دندوب هتشاد  هگن  هاگیفخم  رد  راهن  ماش و 

 ... شنیب و فالتخا  ای  دوب  لسن  ود  فالتخا  هجیتن  اهراک  نیا  س :

یلایخ تاروصت  اهنآ  یهتنم  دـندوب ، هدـنام  لسن  نامه  زا  اهناوج  زا  يا  هدـع  نوچ  .دوبن  لسن  ود  فالتخا  دوب ، شنیب  فـالتخا  ج :
یلیخ مک و  يورین  اـهنیا  .درک  لـقتنم  ناریا  هب  ار  اـبوک  ناـیرج  دوش  یم  هدـمآ ، دوجو  هب  هک  اـبوک  ناـیرج  ًاـعقاو  هکنیا  زا  دنتـشاد 

اب دوخ  تایرظن  نامه  يور  مه  رخآ  ات  یمساق  .دوب  روط  نیمه  مه  زاب  دندمآ  ناریا  هب  بالقنا  زا  دعب  هک  یتقو  .دنتـشاد  يرـصتخم 
دعب مه  نتورف  .دوب  مارتحا  لباق  ناش  یگداتـسیا  نآ  يور  دنام و  یقاب  مزیلایـسوس  رب  تشاد ، برغ  رد  هک  يراوشد  رایـسب  یگدنز 

 ِ نایرج ود  نوچ  تشادن  بزح  اب  یطابترا  چیه  رگید  وا  .درک  توف  اجنامه  تشگرب و  ناملآ  هب  هرابود  اما  دمآ  ناریا  هب  بالقنا  زا 
.دوب هدش  ضوع  نیچ  تالداعم  تشادن و  ار  تسایس  نآ  رگید  دوب و  هدش  ضوع  شتسایس  یلک  هب  نیچ  .دوب  فلتخم  یلک  هب 

لابند ًامومع  اکیرما  اپورا و  رد  هچ  اجنآ و  رد  هچ  رتناوج  لسن  باعشنا ، زا  ریغ  س :
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 ... دندوب يدیدج  نایرج 

یعامتجا راوشد  رایسب  طیارش  کی  رد  دناوت  یمن  یناسآ  نیا  هب  یعامتجا  تازرابم  هک  دنناد  یمن  .دنتـسه  لوجع  یلیخ  اهناوج  ج :
.دیـشک درد  دیاب  درک و  هلـصوح  دیاب  درک ، ربص  دیاب  ینارحب ، طاقن  رد  هک  دننک  كرد  ار  هلأسم  نیا  دنناوت  یمن  اهنآ  .دشاب  قفوم 

قفوم دیاب  يروج  هچ  الاح  .دش  قفوم  دیاب  هک  انبم  نیا  رب  ناسآ  ياههار  لابند  دـنور  یم  دـننک و  كرد  ار  نیا  دـنناوت  یمن  اهناوج 
 ِ صاخ طیارش  ناریا  .تسین  ناشدوخ ، روشک  طیارش  اب  قابطنا  لباق  ًالصا  اه  هنومن  نیا  هک  دنریگ  یم  ار  ییاه  هنومن  دنور  یم  دش ،

يزیچ مسینینل  مسیـسکرام  دراد و  ار  شدوخ  صاـخ  طیارـش  يا  هعماـج  ره  یطیحم و  ره  هک  تسا  نینل  هتفگ  نیا  .دراد  ار  شدوخ 
نآ   ِ یـصوصخ یعامتجا و  خیرات  صاخ  طیارـش  اب  ار  نیا  یتسیاب  .درک  حرطم  یبلاق  درک و  هدایپ  ار  نآ  روج  کی  دوشب  هک  تسین 
رد اه  تسینینل  تسیـسکرام  هفیظو  ینعی  مینک ، حرطم  اجنآ  رد  میناوت  یم  یلکـش  هچ  هب  ار  نیا  هک  دید  دیاب  تقونآ  دـید و  هعماج 

قمع نیا  ًالومعم  اهناوج  .دنیوگب  زیچ  کی  ناش  همه  لماوع ، نیا  دیاب  ینعی  خیرات ؟ نیا  رد  طیارش و  نیا  رد  تسه ؛ هچ  هعماج  نیا 
ریز ار  ینایرج  نینچ  ابوک  .دننیب  یم  ابوک  لثم  ار  ییاه  هنومن  .دنتـسه  دـلب  یحطـس  روطب  ار  کیروئت  لئاسم  دـنرادن و  ار  کیروئت 

زا رفن  تصـش  هاجنپ  .دـنک  یم  اپرب  دـعاسمان  هداعلا  قوف  طیارـش  رد  دـنمزوریپ  بالقنا  کی  ًاـعقاو  دـنک و  یم  داـجیا  اـکیرما  مشچ 
تموکح اجنآ  رد  دنروآ و  یم  رد  ار   (1)« اتسیتاب  » بحاص ردپ  شاوی  شاوی ، دنریگ و  یم  اج  امنارگ  ياههوک  رد  دنیآ  یم  اکیرما 

ریاس رد  هلأـسم  نیمه  .تفرگ  ار  نآ  يولج  دوش  یم  سپ  تسا ، نکمم  شا  هنومن  سپ  دـنیوگ  یم  .دـننک  یم  رارقرب  ار  یتسینومک 
دندرک یم  روصت  ینعی  .تفرگ  یم  دای  ینازیتراپ  ياهراک  نیطسلف  رد  اقآدمحا  هک  مینک  ضرف  ًالثم  دراد ؛ ییاه  هنومن  مه  اهتـضهن 

یم هدید  ادیپ و  یگ  هلصوح  یب  نیا  یناوج و  نیا  اهتضهن ، همه  رد  .درک  ار  يراک  نینچ  دوش  یم  مه  یکیرچ  راک  اب  ناریا  رد  هک 
.دوش

يرـس کی  دـیآ و  یم  بزح  دـقن  اـب  تسا و  بزح  وضع  شدوخ  دزاـس ، یم  يدـیدج  ناـیرج  هک  يدرف  ناونع  هب  ینزج  هتبلا  س :
یکیرچ هورگ  هدازدـمحا  مییوگب  رگا  .دوب  لیاق  یتواـفت  دـیاب  .دوش  یم  هارمه  هدازدـمحا  اـب  سپـس  دـنک و  یم  لـیلحت  ار  لـئاسم 

هب ینزج  .دراد  توافت  ینزج  اب  وا  .دشاب  هتفرگ  نیچ  زا  ًالثم  ای  نیتال  ياکیرما  زا  ار  شماهلا  دیاب  دهد  یم  لیکشت 

.دش طقاس  شتموکح  تخیرگ و  نکینیمود  هب  ورتساک ، لدیف  لاس 1959  بالقنا  نایرج  رد  هک  دوب  ابوک  روتاتکید  اتسیتاب  - 1
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.دشیدنا یم  پچ  تسب  نب 

هلـصوح نیا  میناوت  یمن  اقآ  دـنیوگ  یم  اهنیا  يودره  هک  تسا  نیا  رد  اهنیا  توافت  تسیچ ؟ اتود  نیا  توافت  تسا ؛ نامه  نیع  ج :
یم يریگ  هنومن  زاب  ار  درک » يراک   » نیا .درک  يراک  دیاب  .مینکب  لمحت  ار  تیقفوم  مدع  ندروخ و  تسکـش  ندرک و  ربص  ندرک ،
نوچ .يرهـش  کیرچ  رگید  عون  نایرج  نیا  دوش ! یم  هچ  نایرج  نیا  .مینکب  تسرد  هزات  نایرج  کی  دیوگ  یم  دیآ و  یم  دـنک و 
ناریا .درک  ریخـست  ار  رهـش  دوش  یمن  هد  زا  .دـنمهف  یم  ار  نیا  ًالقا  .تسین  نکمم  ناریا  عاضوا  اب  یتاهد  کیرچ  رگید  دـنیوگ  یم 

.دـش مامت  میراد ؛ يرایتخب  ناتـسهوک  لامـش و  رد  لگنج  ات  راهچ  اـم  .درک  بـالقنا  هد  زا  دوش  یم  اـجک  تسا و  توهرب  شا  همه 
نسح و رگا  .میـشکب  ار  اهنیا  ياهمدآ  مینکب ؟ راـک  هچ  ـالاح  تقو  نآ  بوخ  .دـنمهف  یم  ار  نیا  .تسا  توهرب  شا  همه  نآ    ِ یقاـب

لکهایس هب  رگا  دیوگ  یم  هتـشاد و  هدازدمحا  هک  درادن  ار  ییابوک  هنومن  رگید  ینزج  .دوش  یم  ضوع  عاضوا  میـشکب ، ار  نیـسح 
هاگتـسد رد  يرثؤم  دارفا  رورت  ینعی  .دـنک  یم  قلخ  يدـیدج  هنومن  دـیآ و  یم  هتـشادن ، ار  هنومن  نیا  .دوش  یم  تسرد  راـک  میورب 

مه شناناملـسم  .دوـش  یم  لیکـشت  قـلخ » ییادـف  اـهکیرچ   » دوـش و یم  ادـیپ  دـیدج  تسرداـن  هار  کـی  بـیترت  نـیا  هـب  .همکاـح 
دنچ ام  رگا  .دنتـسه  اهییاکیرما  شلماوع و  هاش و  هاگتـسد  تیمکاـح  اـم ، نانمـشد  دـنیوگ  یم  اـهنیا  .دـنوش  یم  قلخ » نیدـهاجم  »

لمحت یتح  ات  قیمع  لمحت  نتـشادن  یناوج ، ینعی  .تسا  یـسایس  قطنم  نیا  بوخ  دوش ؛ یم  ضوع  عاضوا  میـشکب ، ار  ییاـکیرمآ 
اجنیا رگید  .میورب  رانک  ناریا  زا  دـیاب  اـم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوشب ، راـتفرگ  هکنیا  زا  لـبق  ناریا » هدوت  بزح   » يربهر .تسکش 
اپورا رد  هک  ییاهناوج  نآ  الاح  .دنریذپب  دنناوت  یمن  ار  نیا  ناناوج  بوخ  .میرادن  تیقفوم  تفرشیپ و  ناکما  چیه  میرادن و  يزیچ 

.دنریگب رارق  شیامزآ  دروم  هک  دنتسرف  یم  نیچ  هب  ار  اهناوج  دنیآ و  یم  ناشهورگ  مامت  ...و  نویساردفنک »  » لثم دنتـسشن ، تحار 
ياهپچ .ناشیاهپچ  لام  نیا  دـنیایب ؛ اجنیا  هب  دـنریگب و  دای  ینازیتراپ  تایلمع  ات  دنداتـسرف  اـجنآ  هب  ار  اـهناوج  هاوخکین ، زیورپ  لـثم 

.دننکب هناحلسم  هزرابم  هنوگچ  هک  دنریگب  دای  ات  دنتسرف  یم  نیطسلف  هب  مه  ار  ناشناملسم 

.شیاقفر ییارهز و  کباب  مینیب ؛ یم  ار  تسیلایسوس  ینایرج  اکیرمآ  رد  س :

، یکـستورت ناـیرج  زا  دـعب  هک  یناـسک  ینعی  تسا ، تسیکـستورت  تسا ، یناـهج  ناـیرج  نآ  .تـسا  يرگید  ناـیرج  کـی  نآ  ج :
دنتفرگ لکش  ینامز  اهنیا  .تسا    ِ یمیدق   ِ یفارحنا نایرج  کی  نایرج ، نیا  .دمآ  ناریا  هب  مه  ییارهز  کباب  .دندنام  تسیکـستورت 

باعشنا داجیا  هب  عورش  اهینیچ  هک 
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هرود رد  یلو  هریغ  ییارهز و  کـباب  لـثم  .دـندش  اـکیرمآ  لـثم  يروـج  نـیا  ياـههورگ  بذـج  دــندرک و  تسینوـمک  بازحا  رد 
.دـشاب هتـشاد  ینلع  تیلاعف  ات  داد  يدازآ  ناکما  نآ  هب  یتسینومک  دـض  يوروش و  دـض  نایرج  کی  ناونع  هب  هاش  هاشاضردـمحم ؛
هدافتسا اهنیا  زا  دوش  یم  هک  تسا  نآ  تقو  تسرد  نالا  هک  دیمهف  دوب و  لقاع  یلیخ  هاش  .دنتشاد  ینلع  تیلاعف  نارود  نآ  رد  اهنیا 

.دربب هرهب  فالتخا  نیا  زا  تسناوتن  تفرگ و  شدوخ  رود  ار  یمک  يورین  هدع  کی  هکنیا  يارب  درک ؛

.تشادن ششک  ینعی  دنتفرن ؛ دنشاب -  هتشاد  تالیکشت  هنادازآ  دنتسناوت  یم  هک  يدارفا  ناونع  هب  اهنیا  لابند  هب  مه  یسک  یتح  س :
.دوب رت  يوق  اهناوج  نایم  رد  يوروش  يورین  ششک  زونه  اهنیا ، مامت  مغریلع 

« هدوت بزح   » هک ینازیم  ناـمه  هب  تشاد ، دـشر  مسیئوئاـم  .دوب  رت  يوق  لـهچ  ههد  رد  نیچ  ناـیرج  هک  منک  یم  رکف  نم  ًاـقافتا  ج :
.تشاد ینیشن  بقع  دوکر و 

.تسا هدوب  يوق  يوروش  نایرج  اب  هسیاقم  رد  نیچ  هب  شیارگ  مه  لاس 54  ات  س :

فورعم مان و  هب  اهنیا  نوچ  درک ، یم  ناش  تیبرت  هاش  هک  ییاـهنیا  تیلب  ریز  دـنتفر  یمن  دارفا  یلو  دوبن  يوق  هک  میوگ  یمن  نم  ج :
.تسا هاش  تسد  هتخاس  نیا  دنتفگ  یم  نوچ  دـنتفر ، یمن  نیچ  فرط  هب  اما  دوب  يوق  مه  نیچ  نایرج  هک  نآ  اب  ینعی  .دـندوب  هدـش 

یمن ًاصخـش  ار  ینهارب  نم  .دـندنام  یقاب  رخآ  اـت  یکچوک  هورگ  کـی  دـننکب و  عمج  ورین  دنتـسناوتن  اـهنیا  هک  تسا  بیترت  نیا  هب 
مه اب  نادـنز  رد  ام  .تشاد  یبوخ  یلیخ  یناسنا  ياه  هبنج  هدوب و  يزیمت  رایـسب  درف  .متخانـش  یم  ار  ییارهز  کـباب  یلو  متخاـنش ،
یلو دوب  یلاعف  مدآ  وا  .میتسین  يوروش  دض  ام  هک  دوب  دقتعم  شرخآ  وا  .میدرک  یم  یگدنز  قاتا  کی  رد  مه  یتدم  میدش و  انشآ 

هک رفن  هاجنپودـص  دنتـشادن ، تالیکـشت  اـهنآ  دنتـشاد ؟ وضع  اتدـنچ  رگم  تشادـن  ار  یـسک  نوچ  دـهدب  ماـجنا  يراـک  تسناوـتن 
ياههورگ ناونع  هب  يروج  نیمه  دـندوب  جراخ  رد  هک  مه  ییاـهنآ  .دـنریگب  ییورین  دنتـسناوتن  اـجنیا  رد  .دـهاوخ  یمن  تالیکـشت 

تقو ره  .تسا  تسکـش  هشیمه  درد  نیرتدـب  .تسا  تیقفوم  مدـع  تسکـش و  نیمه  اهنآ ،   ِ یگتـشگرس .دنتـشاد  دوجو  هدـشادج 
رد یتح  هدـش ، لیکـشت  اجنآ  هورگ  دـنچ  الاح  .مینیب  یم  ار  يوروش  ام  .دـیآ  یم  دوجو  هب  قلطم    ِ یجیگ دروخب  یتسکـش  یـشبنج 

ضوع عضو  نیا  هک  یتقو  ات  .تسا  تسکـش  هجیتن  نیا  دراد ؟ يا  همانرب  هچ  مادـکره  .تسا  هدـش  لیکـشت  هورگ  دـنچ  اـهپچ  ناـیم 
یم ام  .تسا  قیمع  هداعلا  قوف  یعامتجا  تالوحت  .درک  يزاب  ادرف  زورما و  دوش  یمن  خـیرات  اب  .دـشک  یم  لوط  خـیرات  کـی  دوشب 

عضو زا  یمالسا  يروهمج  ِدوخ  رد  مینیب 
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یعامتجا هیاپ  کی  ینعی  حیحص  تیاضر  .دشاب  تشونرـس  هدننک  نییعت  دناوت  یمن  اهنآ  تیاضر  مدع  یلو  دنتـسه  یـضاران  ینونک 
نیرتهب .تسا  سگ  دسرن  هک  یتقو  ات  دسرب ، ولامرخ  ًالثم  هویم  نیا  دیاب  دنکب ؛ بلج  شدوخ  فرط  هب  ار  مدرم  تیرثکا  دـناوتب  يوق 
ياراوگ هچ  نیمه  یلو  دوش  یم  قفوم  دنک و  یم  هزرابم  تخـس  طیارـش  نآ  اب  ابوک و  رد  اراوگ  هچ  میدـید ؛ ابوک  رد  ار  شا  هنومن 

یم لیدبت  یتسکش  هب  اج  نامه  رد  تسرد  .دوش  یمن  قفوم  اما  دهدب  همادا  ار  نایرج  نیمه  يویلوب  رد  ات  دور  یم  هدنزارب    ِ یبالقنا
الاح .دوب  يا  هتـسجرب  مدآ  ًاعقاو  نوچ  دنک ، یم  تسرد  اهتـسینومک  هیقب  يارب  درد  ردـق  نیا  دوش و  یم  دوبان  مه  شدوخ  هک  دوش 

هب تقو  کی  اراوگ  هچ  .هدوب  اراوگ  هچ  درگاش  الیباک  .وگنک  رد  دهد ؟ یم  هویم  اجک  رد  لاس و  دنچ  زا  دـعب  اراوگ  هچ  راک  دـینیبب 
یم قفوم  مه  شا  هویم  دسر ، یم  اج  کی  یتقو  یتدم  هچ  زا  دعب  دـینیب  یم  .تسا  هدوب  وا  درگاش  الیباک  وگنک  رد  .دـیآ  یم  اقیرفآ 

ياهنایرج ناریا  یمالـسا  يروهمج  لثم  یبهذـم  رگید  تاداقتعا  اـب  اـی  پچ  مییوگب  روج  ره  یعاـمتجا  تـالوحت  ياـهنایرج  .دوش 
.تسا یخیرات  ینالوط و 

تیعمج هورگ و  بزح و  يدنا  دص و  دودح  اب  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  میتشادن ؛ عیـسو  تاباعـشنا  پچ  ياهنایرج  رد  اهنت  س :
هدـش و هعماج  دراو  دـندرک  یم  یعـس  ناـیرج ، کـی  ناونع  هب  لـفحم  تروص  هب  هرفن و  ولو 3  هرفن  یـس  هرفن ، لـهچ  هرفن ، هاـجنپ 

.دنهد ماجنا  یتالیکشت  راک  دننک و  داجیا  يریگرد 

هب بزح  ناـیرج  تسکـش  .شفلتخم  عاوـنا  هب  تسکـش  تسا ؛ تسکـش    ِ یلبق نارود  هجیتـن  .تسا  نـیعم  هرود  کـی  لاـم  نـیا  ج :
مزال ینـالوط  نارود  .نآ  فلتخم  لاکـشا  فلتخم و  عاونا  هب  یکیرچ  ياـههورگ  تسکـش  یبـالقنا ، يا  هدوت  بزح  کـی  تروص 
یم الاح  ات  هکنیا  .دوشب  رتدایز  اهنیا  هبرجت  مهف  اهنیا و  بذج  تردق  ینعی  دـنکب ، بذـج  ار  اهنیا  دـناوتب  هدـیا  کی  هرابود  ات  تسا 
نیا ینعی  دوشب ، تیوقت  تسا  نکمم  دیوگ و  یم  ییاهزیچ  دراد  یکی  نآ  الاح  دنکب ، یتفرشیپ  دناوت  یمن  درادن و  تیقفوم  دنتفگ 
نیا .دروآ  دوجو  هب  تساوخ  اب  ار  یخیرات  نایرج  نیا  دوش  یمن  .دنتسه  یخیرات  نایرج  ات  ود  اهنیا  .زکرم  هب  هبذاج  زکرم و  زا  رارف 

اپورا رد  رگید  نالا  .تسین  يرگید  ناکم  طیارـش  اـب  قاـبطنا  لـباق  دـیایب و  دوجو  هب  یعیبط  روطب  یعاـمتجا  لوحت  اـب  دـیاب  ناـیرج 
زا نونکا  مه  .دننکب  کمک  دنناوت  یمن  تسار  ياهورین  نیا  هک  هدش  هبرجت  کی  اپورا  يارب  ینعی  .هدـش  ریگ  همه  پچ  هب  شیارگ 

.دنتسه راک  ِرس  رب  اهیحیسم  تارکومد  زونه  هک  هدنام  روشک  ود  ای  کی  طقف  ییاپورا ، ياهروشک 

باوج طیارش  نآ  رد  مسیلایسوس  نیا  ایآ  .تسا  یصاخ  لکش  هب  اپورا  رد  مسیلایسوس  س :
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؟ دهد یم 

هک تسا  هدرک  مـالعا  يا  هبحاـصم  رد  فوناـگویز  .دـهدن  باوـج  تدـم  زارد  رد  تـسا  نـکمم  یلو  .دـهد  یم  باوـج  نـآلا  ج :
زا دعب  ار  ناملآ  اکیرمآ و  اپورا ، مامت  وا  .مینیبب  ار  زورما  طیارش  دیاب  ام  .تسین  تشگرب  لباق  ًالـصا  قباس  تروص  نآ  هب  مسینومک 

: لماکت نیمه  زاب  .تسا  بلاج  یلیخ  دراد ؛ تبثم  ریثأت  ردـقچ  اجنآ  رد  پچ  يورین  نـآلا  دـناد  یم  تسا و  هدـید  هتفر و  یـشاپورف 
وا دنیوگ  یم  نالا  رگید  همه  اما  هتشاد ، لماک  تیرثکا  هرود  کی  رد  نیستلی  .تسا  هدیسر  اجنیا  هب  هیسور  نالا  تسا ، خیرات  هلئسم 

.تسا هدش  مامت  وا  دنیوگ  یم  أنثتسا  نودب  همه ، .تسا  هدش  مامت 

هب هک  ار  طیارش  نیا  دید  دیاب  نآلا  .پچ  هب  تبسن  هنایم  ینعی  هنایم  پچ  هنایم ، پچ  تسیچ ؟ دیدج  نارود  نیا  دیدج ؛ نارود  کی 
هیـضق رد  نوچ  دروخ  قلطم  تسکـش  نیـستلی  .تفرگ  ار  شا  يراـکبارخ  يولج  درب و  ولج  فرط  هب  دوش  یم  ردـقچ  هدـمآ  دوجو 

رگا هک  دیـسرت  درکن ؟ ارچ  .درکن  دیـسرت و  یلو  دـنکب ، لحنم  ار  امود  هک  تشاد  قح  هکنیا  دوجو  اـب  نیدریمونرچ  يریزو  تسخن 
اهتـسینومک شفرط  نوچ  تشادن  رگید  تلع  الاو  دش ، دنهاوخ  رت  يوق  اهتـسینومک  دش و  دهاوخ  نیا  زا  رتهب  دوشب  ماجنا  تاباختنا 

هورگ تشه  ات  شـش  هیـسور  پچ  رد  نآلا  .دوش  یم  عورـش  هزات  هرود  کی  نـآلا  دـش و  ماـمت  وا  هک  تسا  بیترت  نیمه  هب  .دـندوب 
زونه ام  هک  دـیوگ  یم  یهورگ  .دوش  تسرد  نیلاتـسا  نارود  دـیاب  دـیوگ  یم  طقف  هک  پچ  ياروام  هداعلا  قوف  هورگ  کی  .تسه 

ار تالکـشم  میربب و  الاب  ار  دـیلوت  مینکب ، تیوقت  هدرک ، ظفح  تلود  تسد  رد  ار  زکارم  نیرتمهم  میراد و  هگن  ار  طلتخم  داـصتقا 
تیعقاو دنکب ، یگدنز  دناوت  یمن  هیسور  ماخ  داوم  نودب  اپورا  تسین و  يوروش  رد  تسه ، اپورا  رد  یلم  تورث  هک  نیا  .مینک  لح 

اپورا رد  دـیاب  ام  .زاگ  تفن و  ساملا و  ات  هتفرگ  بایان  تازلف  نیرتمهم  زا  رظن ، همه  زا  تسه ، ایند  روشک  نیرت  ینغ  هیـسور  .تسا 
.میشاب هتشاد  يداصتقا  ًالماک  طباور 

ود پچ ، يوق  دارفا  نایم  زا  .میتشاد  ار  هدوت » بزح   » يریبعت هب  ای  پچ  نیدـقتنم  يرـسکی  ههد 40  رخاوا  رد  پچ ، ناـیرج  رد  س :
، نافوط لثم  ییاهمدآ  رب  هوالع  مه  جراخ  رد  .دندوب  يوروش  و  هدوت » بزح   » دقتنم ینزج  نژیب  نایعاعش و  ياهمان  هب  لخاد  رد  رفن 

.دییوگب اهنآ  زا  .دندوب  هسنارف  رد  مه  رفن  ود 

یم رارق  ثحب  دروم  ار  لئاسم  مه  نادنز  رد  دندوب و  دراو  بزح  نایرج  هب  ًالماک  دندوب و  هدش  ینادـنز  نارـسفا  زا  رفن  ود  اهنآ  ج :
بزح زا  یتسرد  ًابلاغ  تاداقتنا  دنا ، هتشون  هک  یباتک  رد  .دنداد 
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رد نم  ار  تاهابتشا  نآ  زا  یضعب  هتبلا  .تسا  هدش  حرطم  تفن ، تعنص  ندش  یلم  تضهن  هرود  رد  بزح  تاهابتشا  دروم  رد  هژیوب 
فرط هب  تقو  نامه  يرذآ  ياهورین  رگا  هک  دـندوب  هدیـسر  اجنیا  هب  اهنآ  یلو  .ما  هدرک  لقن  متـشون ، ناجیابرذآ  هرابرد  هک  یباتک 

ییاهورین هچ  هک  عوضوم  نیا  هب  اهنآ  .تشادن  دوجو  ناشربارب  رد  یتمواقم  ًالـصا  نوچ  دـندوب ، هتفرگ  ار  نارهت  دـندمآ ، یم  نارهت 
ار یتاداقتنا  نآ  ناگدـننکداقتنا ، همه  هتبلا  .دـندوب  هدرکن  رکف  ناتـسلگنا  شترا  اکیرما و  شترا  ینعی  تسه  ناـیرج  نیا  ِرـس  تشپ 

تحـص زا  عافد  رد  هیرـشن  کی  .درک  رـشتنم  هیرـشن  ود  نارـسفا  نتفرول  زا  دعب  رخآ  رد  بزح  ینعی  .میتفریذپ  دعب  مه  ام  هک  دنتفگ 
تیرثکا رکفتم  وا  .درک  نایب  ینیمرش  دنتـشک  ار  وا  هک  ناوج  ینمرا  نآ  ام  دیهـش  قیفر  ار  نیا  هک  ناریا » هدوت  بزح   » تسایـس مامت 

متشون نم  هک  تسه  یلخاد 44  هیرـشن  کی  .تسه  مه  يزکرم  هتیمک  ياه  همانعطق  رد  .تشون  یم  ار  ناشیاه  هیمالعا  ماـمت  دوب و 
مه یکی  دادرم ، ماـن 28  هب  تسا  یعاـفد  هک  دوب  هتـشون  يزکرم  هتیمک  تیرثـکا  ار  ود  نآ  زا  یکی  .ینیمرـش  قیفر  ار  رگید  یکی  و 

.متشون نم  هک  تسا  یلخاد  هیرشن 

.میتفریذـپ یمن  ار  بزح    ِ یمومع راکفا  ام  .تسا  هتـشاد  دوجو  یبیاعم  هچ  بزح  لخاد  رد  هک  میتفگ  میتشون  هک  يا  هیرـشن  رد  اـم 
ول زا  دعب  هب  نیا  .دش  مامت  اهاوعد  ینعی  .دنتفریذپ  هییارجا  تأیه  همه  هک  تسا  تاهابتـشا  شریذپ  هیمالعا  نوچ  تسا  لصفم  یلیخ 

متفگ نم  متفگ ، يورـسخ  ریما  کـباب  باوج  رد  ار  اـهنآ  نیع  تارطاـخ  رد  ًادـعب  مه  نم  .دوش  یم  طوـبرم  يرـسفا  ناـمزاس  نتفر 
یکی .دنا  هتـسناد  دادرم  لوئـسم 28  ار  هدوت » بزح   » اهنآ همه  رد  هک  تسه  هلاقم  هد  .دـیتسب  ار  اهگنـس  دـیتشاذگ و  زاـب  ار  اـهگس 

؟ دیدوب اجک  امش  یلم » ههبج   » رادفرط نایاقآ  دیا ؟ هدرک  یطلغ  هچ  امش  دیوگب  هک  تسین 

نیدـقتنم اب  طابترا  هنیمز  تفریذـپ ، یم  ًانلع  ار  تاداقتنا  نیا  زا  یـشخب  بالقنا ، لیاوا  ای  ترجاهم  نارود  ناـمه  رد  بزح  رگا  س :
.تسا مسیلایرپما  يادص  نیا  دنز ، یم  فرح  ام  هیلع  سک  ره  هک  دوب  نیا  بزح  عضوم  نوچ  .دش  یم  رتزاب 

یبایزرا .تسا  هدـش  هتفریذـپ  دـنا  هدرک  حرطم  هک  یتاداقتنا  نیمه  هدـش ، رداص  يزکرم  هتیمک  رد  هک  ییاه  همانعطق  رد  دـینیبب ، ج :
ینعی .میتفریذپ  همانعطق  نیا  رد  ار  اهنیا  مامت  و  یلم » ههبج   » هرابرد ام  طلغ  تخانش  و  یلم » ههبج   » هب تبسن  بزح  تسایـس  بزح و 

.تفریذپ ار  تاداقتنا  نیا  مامت  ناریا » هدوت  بزح    ِ» يزکرم هتیمک  هسلج  نیرتربتعم 

.دنک هیجوت  عوضوم ، زیر  يور  ار  هعومجم  دماین  اما  .تفریذپ  یلک  روطب  س :
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.تسا هدز  يدایز  یلیخ  همدص  گرزب  هابتشا  نیا  میداد ، ماجنا  گرزب  هابتشا  کی  مییوگ  یم  ام  یتقو  ج :

خیرات هن  نارگید  راگنا  .هیتجح  نمجنا  ياضعا  زا  ًالثم  ای  دـندوب  یکاواس  ای  اـم  نیدـقتنم  هک  دوش  یم  حرطم  دراوم  یـضعب  رد  س :
.دش عورش  بالقنا  يادتبا  زا  دنسپان  هویش  نیا  هدوت .» بزح   » دقتنم هن  دنتسه و  سانش 

.دندوب دایز  اهنیا  عاونا  زا  ج :

مرادن اهنآ  تیهام  نیدقتنم و  هب  يراک  تسا ، تاداقتنا  ساسا  روظنم  س :

.تسا تسردان  هک  دنهد  یم  تبسن  امش  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  داقتنا  کی  دوش : یم  داقتنا  روجود  ج :

.تسا تمهت  تسین ، داقتنا  نآ  س :

ای دیتسه  هیتجح  ای  دیتسه  یکاواس  ای  هک  مییوگ  یم  اهنآ  هب  مه  ام  .تسا  تمهت  نیا  .دـیدوب  اهیـسیلگنا  لماع  امـش  دـنیوگ  یم  ج :
مزال مه  كردم  یلو  تسا  هداس  یلیخ  لئاسم  نتفگ  .میشاب  هتشون  يزیچ  یـسک  هیلع  ام  هک  دینیب  یمن  يا  هلاقم  چیه  امـش  نالف ... 

دنتفگ دندوب ، هتـسشن  ام  خـساپ  شـسرپ و  نیلوا  رد  هک  يرـسفا  ياهناوج  نیمه  زا  ات  ود  یکی  میتشگرب  اجنیا  هب  ام  هک  یتقو  .میراد 
هدوت بزح   » نارـسفا رگا  هک  دـندرک  یم  لقن  یکی  تارطاخ  زا  ار  هلمج  نامه  نیع  میدوب ، رـضاح  همه ، ام  هک  دادرم  دروم 28  رد 

همه هکنیا  لثم  .دندوب  هتفر  اهنیا  مامت  دندرک ، یم  يزادـناریت  دـندروآ و  یم  رد  ار  ناشیاهریت  تفه  ناشدوخ  خاک  هرجنپ  زا  ناریا »
یتح دهدب ؟ وا  هب  یباوج  هچ  دیاب  مدآ  دسیون ، یم  داقتنا  ناونع  هب  یلمهم  نینچ  یـسک  یتقو  .دـندوب  هتفرگ  ياج  هار ، ِرـس  رد  اهنیا 
روط نیمه  میدروآرد و  ادص  هب  ام  ار  اتدوکدض  گنز  هک  تسا  هدرک  اعدا  ناریا » هدوت  بزح   » هک درک  ار  هابتشا  نیا  ییومع  ياقآ 

ياتدوک نامه  رد  .تسه  شترا  مدرم و  هب  باـطخ  هاـمرهم  رد  مه  هیناـیب  کـی  هک  هتفگ  .تسین  رتـالاب  نیا  زا  دـهاش  هدرک ؛ رارکت 
رتالاب نیا  زا  دـهاش  .تسا  دوجوم  مه  هیمالعا  نآ  نتم  .میداد  ار  هیمالعا  نیا  اـم  نآ  زا  دـعب  دـش ، ور  هبور  تسکـش  اـب  هک  هاـمرهم 

هیلع هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ، راگزور  درس  مرگ و  يارب  دنداد  امـش  تسد  هب  هک  يا  هحلـسا  نیا  میتفگ  نازابرـس  هب  تسه ؟
دیتـسناوت هک  دـیداد  ناـشن  راـب  نیدـنچ  امـش  مدرم ! .دـیربب  راـک  هب  ناریا  ياـهدروآ  تسد  يرادـهگن  يارب  ناریا و  تلم  نانمـشد 

یم ییورین  هچ  اب  ام  .دهاوخ  یم  تقامح  ردقنیا  بزح  رخآ  .دینک  لیدبت  اتدوکدـض  گنج  هب  ار  اتدوک  دـیاب  امـش  .دـینک  تمواقم 
.مینک لیدبت  اتدوکدض  هب  ار  اتدوک  میناوت 
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رد میتسه و  یـسایس  بزح  کـی  اـم  دـننک  یم  حرطم  ههد 20  رد  یتـقو  هک  دوـب  نیا  دـش  یم  بزح  زا  هراوـمه  هـک  يداـقتنا  س :
نارـسفا و نامزاس  کی  ای  یفخم  نامزاس  کـی  دـیایب  هک  دراد  ینعم  هچ  مینک ، یم  راـک  تکلمم  رد  یـساسا و  نوناـق  بوچراـهچ 

دـشاب اتدوک  يارب  رگا  .دهدب  ار  یهاگآ  نیا  دناوت  یم  بزح  هک  دشاب  هعماج    ِ یهاگآ يارب  نامزاس  نیا  رگا  دنکب ؟ تسرد  شترا 
ندرک تسرد  یماظن  نامزاس  هفسلف  .دوش  یماظن  زاف  دراو  دیابن  هک  تسا  نیا  ِرـس  رب  ثحب  .دوب  نامز  نآ  رد  نوناق  فالخ  نیا  هک 

؟ دننک مادعا  ار  همه  هک  تسیچ ،

ینعی میدرک  یم  ذوفن  اجنیا  رد  ًامتح  یتسیاب  یم  اـم  .تسین  يدـیدرت  نیا  رد  دوب و  مسیلاـیرپما  هاـش و  هاـگیاپ  نیرتگرزب  شترا  ج :
مه یلم » ههبج  ، » میدرکن تسرد  هک  اهنت  ام  وریغ ...  دنتـسه و  دـنمقالع  مدرم  هب  دنتـسه ، تسرپ  نطو  هتـسیاش ، نارـسفا  هک  ییاـج 

.تشاد یفخم  يرسفا  نامزاس 

.تسا نیمه  يارب  یتاجن ، اضرمالغ  ياقآ  دقن  س :

ردـقچ ناـیرج  ناـمه  رد  هدوب و  تبثم  ردـقچ  ادـتبا  هک  دـیوگ  یمن  ار  نآ    ِ يدوجو تلع  دروخ ، یم  تسکـش  هک  نیا  زا  دـعب  ج :
هدنام دادرم  ات 28  نارسفا  نیا  دوبن و  اه  یهاوخدوخ  نیا  دوب و  هدشن  ادیپ  تافالتخا  اهنآ  نیب  رگا  نایرج  نامه  رد  هدرک ...  کمک 

.دوب هدش  یشالتم  یلک  هب  نامزاس  نیا  تشهبیدرا  زا  .دوب  رگید  يا  هنوگ  هب  عضو  دیاش  دندوب ،

شترا نورد  یشترا  تالیکـشت  کی  نتـشاد  هب  دقتعم  قدصم  اما  طلغ ، ای  تسرد  مناد  یمن  .دوبن  دقتعم  هیـضق  نیا  هب  قدصم  س :
.دوبن

زور نامه  رد  هک  زاتمم  گنهرـس  لـثم  دـندوب  ناـمزاس  نیا  هدروخ  مسق  نارـسفا  نیمه  وزج  لوا  هجرد  ناهدـنامرف  ماـمت  نوچ  ج :
.دندزاو دندزاج و  رگید  اهتنم  درک ، يزاب  يا  هداعلا  قوف  شقن 

.مینک کیکفت  ار  عوضوم  دیاب  س :

یـساسا نوناق  بوچراچ  رد  دـهاوخ  یم  هک  ینلع  تالیکـشت  کی  بزح و  کی  ایآ  هک  تسا  تالیکـشت  دوجو  هفـسلف  ثحب  کی 
.تسا یلوصا  ثحب  کی  نیا  هن ؟ ای  دشاب  هتشاد  یماظن  تالیکشت  دیاب  دنکب  یسایس  راک 

یم اتدوک  سیلگنا  اکیرما و  مسیلاـیرپما  اـجنیا  رد  .دوبن  اداـبم  زور  يارب  رگم  یماـظن ، تالیکـشت  ندوب  اراد  ضرف  رب  مود  عوضوم 
فالتخا جنـشت و  شرتسگ  دـشر و  رد  یتقو  .تسا  رگ  هراظن  بزح  تسا و  اتدوک  زاس  هنیمز  رابرد  .تسا  یچاـشامت  بزح  .دـننک 

هزاجا نوچ  تسا ، تکاس  بزح  نارسفا  نامزاس  دنک ، یم  اتدوک  ییاکیرما  تکلمم  نیا  رد  دنک و  یم  راک 
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یلومعم هابتشا  کی  ًاعقاو  لمع  نیا  هزات  و  هاش »؟ هاگراتشک   » يارب ای  تساوخ  یم  پوت  مد  يارب  ار  تالیکشت  همه  نیا  سپ  درادن ،
.دوب

هنوگچ ام  یهار ؟ هچ  زا  مینکب ، ادیپ  عالطا  اتدوک  نیا  زا  دیاب  ام  .میدوب  اتدوک  رظتنم  هشیمه  ام  هابتـشا ؟ دـییوگ  یم  ار  نیا  امـش  ج :
؟ دندروآ یم  ربخ  ام  يارب  اهغالک  اوه  زا  میدرک ؟ یثنخ  ار  هام  رهم  مجنپ  تسیب و  ياتدوک  يروج  هچ  ام  میدرک ؟ ادـیپ  ار  اهاتدوک 

.دوبن اتدوک  ًالـصا  هک  يا  هشقن  .دوب  شابوا  هشقن  دادرم ، هشقن 28  .دش  ماجنا  ًادـعب  یماظن  ياتدوک  دوبن ، یماظن  ياتدوک  دادرم   28
ام هب  نامزاس  نیمه  طقف  دوب  شترا  هک  ییاهاجنآ  یلو  میتشادـن  نایرج  نیا  زا  يربخ  چـیه  ام  لـیلد  نیمه  هب  .دوبن  مه  اـتدوک  هبش 
هب دحاو  کی  وا  .دیسر  ام  هب  دوب  يرمرادناژ  سیئر  هک  ینیما  پیترس  زا  دیـسر  ام  هب  هک  یکمک  اهنت  دیوگ  یم  زاتمم  .درک  کمک 

دراد و تسد  رد  ار  شترا  هک  یتموکح  اب  میرادـن ، راک  رـس و  ینوناق  تموکح  کی  اب  ام  هک  تسا  نیا  هلأسم  .داتـسرف  اـم  کـمک 
اب دننک ، یم  دییأت  ار  وا  انعم  مامت  هب  مه  اکیرما  ناتسلگنا و  هکلب  شترا  طقف  هن  .میهجاوم  تسا ، اتدوک  رکف  رد  ًامئاد  هدمع و  روطب 
رد هداس  فاص و  یلیخ  دادرم  هرابرد 28  .دننک  یم  جیـسب  رگید  ياهاج  زا  هک  ییاهورین  مه  دنراد و  اجنیا  رد  هک  ییاهورین  نیمه 

رگا هک  دنـشاب  هداـمآ  هیکرت  رد  مه  سراـف و  جـیلخ  رد  مه  ناـش ، ییاـیرد  ییاوه و  ینیمز و  ياـهورین  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هسلج 
اکیرما   ِ یماظن یلاع  ياروش  میمـصت  نیا  .دنبوکب  ار  همه  دننک و  هلمح  دش ، هجاوم  تسکـش  اب  اتدوک  درک و  تلاخد  هدوت » بزح  »

رس و ینوناق  تموکح  کی  اب  ام  .دش  رشتنم  شیاهدنـس  .تسه  اهدنـس  نیا  همه  .درک  غالبا  ار  نآ  شترا  داتـس  لک  هدنامرف  .تسا 
.مریذپ یمن  هجو  چیه  هب  نم  تسا و  تسردان  یلک  هب  اهاعدا  نیا  بیترت  نیا  هب  .میتشادن  راک 

.میراد هدنیآ  ياه  لسن  هعماج و  خیرات ، هب  یخساپ  هچ  دوب ؟ هچ  یماظن  تالیکشت  نیا  درواتسد  س :

.درک یثنخ  ار  اتدوک  ات  هس  مناد ؛ یمن  ج :

مه ار  دادبتـسا  هنیمز  هزاـت  دـنارذگ و  غـیت  مد  زا  ار  همه  میژر  .میداد و  تسد  زا  ار  رـسفا  دصتـشه  دـصتفه ، اـم  هک  یتـمیق  هـب  س :
.درک رت  نیگنس 

.ات دصتشه  دصتفه ، هن  هدوبن ، رتشیب  ات  هاجنپ  دصراهچ و  ًالوا  ج :

.تسا هدش  پاچ  شرامآ  .میراد  تسیل  يا  هدرخ  دصهن و  ًالصا  س :

.تسه باتک  رد  ناش  یماسا  تسا ؛ غورد  ج :

.تسه مه  هایس  باتک  ناگدش  ریگتسد  تسیل  رد  س :
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لام ات  دصناپ  رازه و  راهچ  رازهود و  دصهن و  دصتشه و  دصتفه و  دصـشش و  هدش ، هداد  اهنیا  مامت  یماسا  .تسین  يزیچ  نینچ  ج :
نیا امـش  .دوب  هدـش  هتـشک  ماـما  دـندوبن ، يریبـک  ناـیراطع و  رگا  .دـندروآرد  ار  هداز  بطق  ردـپ  اـهنیمه  .تسامـش  لاـثما  اـمش و 

.مینک اشامت  مینیشنب  مینکن و  هزرابم  ًالصا  .دراد  تافلت  تسکش  دراد ، تافلت  گنج  .دیدید  یم  ار  میظع  ياهتمدخ 

کی ام  دیوگ  یم  هورگ  نالف  ًالثم  .مینکب  هناحلـسم  هزرابم  میهاوخ  یم  ام  هک  دـنک  یم  مالعا  قلخ  یئادـف  کیرچ  نامزاس  هن ، س :
نوناق بوچراچ  رد  یـسایس  بزح  طـقف  دـیوگ ؟ یم  هچ  هدوت » بزح   » .میراد یـسایس  يروئت و  شخب  کـی  میراد ، یماـظن  شخب 

؟...  یلو یساسا 

یفخم و راک  قیفلت  زا  تسا  ترابع  تسینومک » بزح   » ًالـصا .تسین  ینلع  راک  اـی  یفخم  راـک  اـهنت  دـنک  یم  مـالعا  هک  هچره  ج :
.ینلع

الاب ار  کش  داقتنا و  هنیمز  نیا  ایآ  و  دـنک ؟ هاگن  نظءوس  اب  هدوت » بزح   » هب هشیمه  هعماج  هک  دـشن  ثعاـب  راـک  نیا  ِدوخ  اـیآ  س :
؟ درب یمن 

.تشاد یپ  رد  هدوت » بزح    ِ» ندوب یبهذم  دض  يارب  ار  نظءوس  نیمه  میدرک  یمن  رگا  ج :

يور پچ  لقادح  ههاریب ، ههارجک و  اطخ و  مییوگن  رگا  .دوب  یضقانتم  ياهیریگعضوم  راچد  ات 1332   1320   ِ ینامز هلصاف  رد  س :
هب یتح  هدوب و  ناتسلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  رد  زا 1300  هک  حتاف  ًالثم  .تسین  ضامغا  لباق  هک  دنتـشاد  ییاه  يور  تسار  اه و 

.تسا ضامغا  لباق  دروم ، نیا  .دوش  یم  کیدزن  بزح  هب  دریگ ، یم  مه  هماـنزور  زاـیتما  دـسر و  یم  مه  اـجنآ  لـماع  ریدـم  تسپ 
اـکیرما و لـماوع  اـب  يراـکمه  یعون  هب  دـنک و  یم  رارقرب  ناریا  رد  مسیـشاف  هیلع  يوروـش  عـبت  هب  هدوـت » بزح   » هک يداـحتا  مود 

دایز ضقاـنت  ياراد  نآ  نوماریپ  اـهرظنراهظا  هک  دوب  تارکومد » هقرف   » ناـیرج موس  عوضوم  .دـنک  یم  عورـش  ناریا  رد  ار  سیلگنا 
ار هلأسم  نیا  اـم  هب  اهـسور  دـنتفگ  یم  يا  هدـع  میتسناد ، یم  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  میتسناد ، یمن  ًالـصا  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  .تسا 

سک ره  لیلخ  دوب  یکلم  لیلخ  هلئـسم  دعب  عوضوم  .دوب  يرو  هشیپ  ياه  يروحمدوخ  لیلد ، دنیوگ  یم  اه  یـضعب  .دندرک  لیمحت 
بزح  » مه لیلخ  ِدوخ  يور ، پچ  نیا  رد  هچرگ  .درک  لیدبت  هعماج    ِ یلصا عوضوم  هب  ار  لیلخ  عوضوم  بزح  یگژیو  ره  اب  دوب و 

هب دزادرپب ، رابرد  دادبتـسا و  مسیلایرپما و  هب  هکنیا  ياج  هب  هعماـج  زا  یـشخب  اـی  ناـیرج  ود  نهذ  اذـل  .درک  یلـصا  هلأـسم  ار  هدوت »
تفن ندش  یلم  تضهن  نایرج  مه  دعب  .تسا  بونج  تفن  ربارب  رد  لامش  تفن  نایرج  يدعب  هلأسم  .دش  لوغشم  یلخاد  تافالتخا 
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بزح لیلحت  هک  دش  حرطم  قدصم  نایرج  دعب  .داد  اهب  یلیخ  نآ  هب  دیابن  هک  دیمان  یم  مسیلایرپما  هئطوت  ار  نآ  بزح  ادـتبا  رد  هک 
ههاریب هب  لئاسم  نیا  حرط  اب  دـهد و  یم  بیرف  ار  امـش  دراد  هعماج  تسا و  مسیلایرپما  لماع  قدـصم  هک  دوب  نیا  ریت  یـس  زا  لبق  ات 

دادرم و ياتدوک 28  نایرج  رخآ ، عوضوم  دـعب  ریت ، یـس  هعقاو  زا  دـعب  بزح    ِ يریگ عضوم  ضقاـنتم  ناـیرج  سپـس  دـناشک ، یم 
؟ تسیچ ضقانت  همه  نیا  هب  تبسن  امش  خساپ  .بزح  تاهابتشا 

رد اـما  دوش  یم  لیکـشت  لوا  ناریا » هدوت  بزح   » .تسا دوجوم  متـشون  يورـسخ  ریما  يارب  نم  هک  یباوج  رد  اـهنیا  همه  خـساپ  ج :
دهاوخ یم  هدش و  دراو  اکیرما  مسیلایرپما  .دراد  رارق  شتسد  رد  اهورین  مامت  تسا و  قلطم  مکاح  ناتسلگنا  مسیلایرپما  هک  یطیارش 

رگا نم  هک  دنتـسه  نیب  شوخ  یلیخ  اکیرما  مسیلایرپما  هب  تبـسن  نویلم  هک  مینیب  یم  ام  اجنیا  رد  .دـنک  تسرد  اـپاج  شدوخ  يارب 
لقن دـنا ، هتـشاد  اهتلم  يدازآ  زا  عافد  دروم  رد  یّکم  نیـسح  یمطاف ، رتکد  ياقآ  قدـصم ، رتکد  ِدوخ  هک  ییاـه  هلمج  دـشاب  مزـال 

یم مسیلایرپما  ار  وا  اـما  میهد ، یم  صیخـشت  تبثم  مزیـشاف  هیلع  گـنج  رد  ار  اـکیرما  مسیلاـیرپما  شقن  هک  لاـح  نیع  رد  اـم  .منک 
مادـک .تسا  ناریا » هدوت  بزح  ، » دناسانـش دادرم  ياـتدوک 28  اـت  مسیلاـیرپما  ناونع  هب  ار  اـکیرما  ناریا  رد  هک  ییورین  اـهنت  .میناد 

؟ دـندرک يرگید  یـسایس  ياهورین  دـندرک ؟ مالعا  یمالـسا  ياهورین  ایآ  تسا ؟ تسیلایرپما  اکیرما  هک  درک  مـالعا  يرگید  يورین 
.میدرک حرطم  ار  اکیرما  مسیلایرپما  تخانـش  ناریا  رد  ام  .دوب  مرتحم  ناش  همه  يارب  اکیرما  دـندرک ؟ اـهنامزاس  نیا  زا  کـی  مادـک 

ام ار  شیاه  هنومن  .تسا  هدـش  ادـیپ  نایرج  نیا  زا  لبق  ناریا ، رد  يوق    ِ یتسیـشاف تالیامت  نارود  دـینک ؟ یم  یفاصنا  یب  امـش  ارچ 
.ولماش یناشاک و  هللا  تیآ  يدهاز ، مینیب ؛ یم 

.درک ریگتسد  ار  وا  ناتسلگنا  دوبن ، تسیشاف  هک  یناشاک  هللا  تیآ  س :

.دوب دـنمقالع  ناملآ  هب  تشاد  هک  یـسیلگنا  دـض  تایرظن  يور  متفگ  دـینز ؟ یم  تمهت  ارچ  هن ، دوب ؟ تسیـشاف  متفگ  یک  نم  ج :
، دوب پیترـس  کی  يرتفد  نیتم  دندوب ؛ یفلتخم  ياهمدآ  .دندش  دنمقالع  ناملآ  هب  هک  یـسیلگنا  دـض  يوق و  دـنمورین ، نایرج  کی 

وزج اهنیا  همه  وریغ ...  یبقاع و  دبهپس  رگشلرس و  ات  دنچ  دنتـسه  هک  مه  يرگید  نارـسفا  يدهاز و  زا  یکی ، مه  یناشاک  هللا  تیآ 
.دـندوب يراتفرگ  نیمه  راچد  مه  شترا  ياهناوج  .دوب  اهناوج  نایم  رد  ناریا و  لخاد  رد  ینایرج  نینچ  مییوگ  یم  ام  .دنتـسه  اهنیا 

.میناسانشب ار  مزیشاف  دض  هلأسم  یتسیاب  ام  بوخ 

.تسه ایند  مامت  راعش  نیا  .تسه  مه  امش  راعش  نیا  .تسام  تسود  ام  نمشد    ِ نمشد اقآ !
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ناملآ اکیرما و  مسیلایرپما  ندناسانش  يارب  .مییایب  رانک  وا  نتخانش  نیع  رد  نانمشد ،   ِ نمـشد اب  میرادن  ورین  یتقو  میتسه  روبجم  ام 
مرآ ناـشیاهتک  هقی  رب  هک  دـندوب  هاگـشناد  رد  ییاـهناوج  .درک  یم  تفرـشیپ  ناـملآ  هک  ینارود  رد  هژیوـب  دوـب ، هزراـبم  اـم  هفیظو 

نتـشاد اب  هتبلا  میهد ، ماـجنا  تهج  ود  رد  ار  هفیظو  نیا  اـم  تسیاـب  یم  بیترت  نیا  هب  .میتسناد  یم  ار  نیا  اـم  .دـندوب  هدز  یتسیـشاف 
فیاظو نایرج  نیا  رد  ام  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  .یفاک  هزادـنا  هب  یـسایس  هبرجت  نتـشادن  اب  مک و  دودـحم و  هداعلا  قوف  تاناکما 

هک یهابتشا  .تسا  یلم » ههبج   » تخانش رد  ام  هابتشا  نیرتگرزب  .میتشاد  مه  یفازگ  تاهابتشا  یلو  میداد  ماجنا  هناقداص  ار  نامدوخ 
نیا هب  ناشتارطاخ  رد  اه  یلیخ  .دنزب  یفرح  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  رظن  فالتخا  نآ  ِرـس  رب  مه  يربهر  رداک  لخاد  رد  یتح 
کی نیا و  زا  طلغ  تخانـش  کی  یمالـسا ، بالقنا  لثم  تسرد  .تشاد  دوجو  نآ  زا  تخانـش  ود  .دـنا  هدرک  هراشا  اهرظن  فالتخا 

زا تسا  ترابعاهراک  نیرت  لکـشم  دـیوگ  یم  نینل  .تسه  اهرظن  فالتخا  نیا  هشیمه  .یـسایس  بزح  کی  رد  رت  تسرد  تخانش 
ًاقافتا .دوش  یم  ادـیپ  میظع  تاهابتـشا  هک  تسا  اجنیا  رد  .هعماج  کی    ِ صخـشم طیارـش  رد  یفـسلف  يداقتعا -  لوصا  ندرک  هداـیپ 

.تسین یمزج  تسین و  مـگد  مسیـسکرام  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  لـقن  ار  نـینل  راـتفگ  نـیمه  یـسایس ، ياـهنایرج  هراـبرد  زین  ورهن 
ره رد  .دننک  هدایپ  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  ییاج  ره  رد  هک  ار  نیا  دنمهفب  دیاب  هیسور  ِدوخ  رد  اهتسینومک  هک  تسا  یلوصا  مسیـسکرام 
رد .درک  هدایپ  دوش  یم  يرگید  روج  دارگنینل  رد  گروبزرتپ و  نس  رد  دننک ، هدایپ  روج  کی  دـنناوت  یمن  اج  ره  رد  هیـسور ، ياج 

تسه نیمه  يارب  .دوش  هدایپ  رگید  روج  کی  دیاب  ناتـسکبزا  ناتـسقازق و  رد  ای  نآ و    ِ يزاس نیـشام  نآ ،   ِ يزاس هحلـسا  هناخراک 
اهزیچ نیا  هب  نینل  .دـنادرگ  یمرب  دارگنینل  هزوـم  هب  ار  فورعم  نآرق  نآ  نـینل  دوـش ، یم  تـسرد  ناتـسکبزا  يروـهمج  یتـقو  هـک 

هک دراذـگ  یم  مارتـحا  نآ  هب  تسا ، کـبزا  قـلخ  يارب  یمهم  یلیخ    ِ یخیراـت شزرا  ياراد  نآرق  نـیا  نوـچ  یلو  هتـشادن  داـقتعا 
ِرـس يور  میزیرب  ار  همه  تسا ، هدیـشک  ناریا  هک  ییاه  یتخبدب  مامت  اب  ام  الاح  .درکن  ادیپ  همادا  تسایـس  نیا  نینل  زا  دعب  هنافـسأتم 
یم هلاقم  کی  رد  یتاجن  گنهرـس  .تسا  تیلوئـسم  زا  رارف  ناـمه  نیا  تساـیند ؟ ماـمت  زا  یکچوک  هشوگ  هک  ناریا » هدوت  بزح  »

هک یلاح  رد  تسا ، هدوب  هچ  ام  تاهابتـشا  هک  هتـشونن  اهنآ  زا  یکی  یتح  لاح  هب  ات  دندنام  یقاب  یلم » ههبج   » زا هک  ییاهنیا  دـسیون 
.دوب ام  تسد  تموکح  تردق و 

زیورپ لـثم  .دـمآ  نوریب  نویـساردفنک  لد  زا  دـندوب  تسیئوئاـم  رتـشیب  هک  دـیدج  پچ  ناـیرج  کـی  هک  دـیداد  حیـضوت  امـش  س :
گنشوه ییاشال و  زیورپ  نایرفعج ، دومحم  هاوخکین ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


744 ص :

هک مه  میژر  اب  دوب ، پچ  هشیدنا  ناش ، هشیدـنا  دنتـشگرب و  هک  یتقو  اهنیا  .دـندوب  مسیکـستورت  رادـفرط  يدادـعت  هتبلا  هک  يریزو 
نامه اب  زاب  یلو  دنتـشون ، یم  یبلاطم  اه  هلجم  اه و  هماـنزور  رد  یـسور  پچ  و  هدوت » بزح   » لـثم یناـیرج  دـقن  رد  دـندمآ  راـنک 

.یتسیسکرام شرگن 

نارود نـیرت  فیثـک  رد  هاـش    ِ یگنهرف یتاـغیلبت -  يوگنخــس  نیــسیروئت و  یهاـشنهاش و  راـبرد  عباـت  یناـمز  هاوـخکین  زیورپ  ج :
پچ هفایق  مه  نیمه  يارب  .دنک  داقتنا  هاش ، عضوم  زا  دـناوت  یمن  دـنکب ، داقتنا  بزح  زا  دـهاوخب  وا  رگا  لاح  نیا  اب  .دـش  تیمکاح 

نارود نیرت  فیثـک  رد  هاـش    ِ یتاـغیلبت يوگدـنلب  هک  یـسک  .تسا  حـضتفم  یلیخ  پچ  هفاـیق  نآ  هتبلا  هک  دراد  یم  هگن  ار  شدوخ 
تـسا ترابع  نیا  دوش ؟ حرطم  شکتمحز  ياه  هدوت  رادفرط  ناونع  هب  دریگب و  پچ  هفایق  دیایب و  هدـش ، مسیلایرپما  زا  دوخ  تیعبت 
.تسین شیب  هرخـسم  کی  وا  .دراد  هدـیقع  هک  تسا  يزیچ  نآ  فلاخم  یلک  هب  دـنک و  یم  يزاـب  رتأـت  رد  هک  يدـمک  تسیترآ  زا 

هاش نارود  رد  هکنیا  زا  ریغ  دندوب ؟ هچ  ناریا  خیرات  رد  اهتسیکستورت  نیمه  رگم  .دنرادن  ار  داقتنا  ثحب و  شزرا  نم  هدیقع  هب  اهنیا 
رظن زا  عالطا  یب  ياهناوج  .دـننزب  فرح  يوروش  تسایـس  هیلع  هکنیا  يارب  طقف  دنتـشاذگ ، زاب  نویزیولت  ویدار و  رد  ار  اهنیا  تسد 

یم ار  راک  نیا  ملع  هکلب  داد ، یمن  روتـسد  شدوخ  مه  هاش  .عقوم  نآ    ِ نازاب تسایـس  تسد  رد  دـندش  یتلآ  طقف  ناـهج ، تخاـنش 
.درک یم  هرادا  ار  اهنیا  اکیرما ، ناتسلگنا و  تسایس  ینعی  .دینکب  تیوقت  ار  اهنیا  تفگ  یم  ءایضدیس  .هدرک 

هک مسینینل  مسیـسکرام ، یناهج  بالقنا  زت  نامه  لیلد  هب  درک  ادـیپ  شیارگ  برغ  هب  يوروش  اب  اوعد  رد  یکـستورت  ِدوخ  اـیآ  س :
یم یگدـنز  برغ  رد  دـندوب و  نویـساردفنک  وضع  هک  یناریا  ياه  هچب  نیا  ِدوخ  ای  دریگ ، یم  رارق  برغ  مسیلایرپما  عفن  هب  ًاـتیاهن 

.دنداتفا كاواس  یللملا  نیب  ياهنامزاس  ماد  هب  دندرک ،

یم مسیوـشلب  بزح  هـب  بـالقنا  زا  سپ  وا  هورگ  .درک  یم  هرادا  ار  تسیـسکرام  ياـهیدوهی  بزح  دوـب و  يدوـهی  یکــستورت  ج :
یمن میهدن ، ماجنا  ار  یناهج  بالقنا  ات  ام  هک  دوب  دقتعم  وا  .دوش  یم  زاغآ  نینل  اب  شرظن  فالتخا  ربتکا  بالقنا  زا  سپ  وا  .ددنویپ 

ناـملآ و رد  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  ینعی  .میراد  هگن  ار  یناـهج  بـالقنا  دـیاب  هکلب  میراد  هگن  يوروش  رد  ار  مسیلایـسوس  میناوت 
مه ناـملآ  اـب  حلـص  هلأـسم  رد  .تسا  هدوـب  رظن  فـالتخا  نیا  .میهد  قوـس  بـالقنا  فرط  هب  ار  یتـسینومک  ياـهورین  هـسنارف و ... 

يدایز ياضاقت  دـندوب و  هدروخن  تسکـش  زونه  نامز  نآ  رد  اـهناملآ  .دوش  یم  اـهنآ  اـب  هرکاذـم  رومأـم  نینل  فرط  زا  یکـستورت 
نیا مامت  هک  دوب  دقتعم  نینل  دیهدب و ...  تراسخ  دیاب  ردقچ  .دریگب  قلعت  اهنآ  هب  دیاب  نیارکوا  ًالوا  دنیوگ  یم  اهناملآ  .دنتشاد 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 767 

http://www.ghaemiyeh.com


745 ص :

ناملآ مسیلایرپما  هک  دوب  دقتعم  وا  .میریگ  یم  سپ  ار  اهنیا  همه  ام  دش و  دهاوخ  بالقنا  ناملآ  رد  نوچ  میریذـپب ، دـیاب  ار  طیارش 
ءاضما ار  يزیمآریقحت  داد  رارق  نینچ  هک  تسین  اـم  هتـسیاش  دـیوگ  یم  دـنک و  یمن  أـضما  یکـستورت  اـما  دروخ ، دـهاوخ  تسکش 

روج هچ  شا  هدنیآ  خیرات  هک  دمهف  یمن  یکستورت  .نک  ءاضما  ورب  دیوگ  یم  دتسرف و  یم  ار  نیلیچرچ  نینل  .ددرگ  یمرب  و  مینک ،
دروخ و یم  تسکـش  ناـملآ  یهاـتوک  تدـم  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ینعی  .دـیآ  یمرد  تسرد  ینیب  شیپ  نیمه  نیع  .تسا 

یم لیکـشت  نیلرب ، رد  ار  ناـملآ  ییاروش  يروهمج  یتح  اهتـسینومک  .یتـسینومک  بـالقنا  مه  دوش ، یم  کـیتارکومد  مه  اـجنآ ،
دنله هب  دوب و  هداد  أفعتسا  ملهلیو  هک  لاح  نیع  رد  ناملآ  ياه  یـشترا  دندوب ، نآ  ياسؤر  گروبمازکولازور  تیـشنیکبیل و  .دنهد 
هورگ نامه  .دـندوب  هدرک  ظـفح  ار  راـتخاس  مه  اـکیرما  ناتـسلگنا و  .دـندوب  هدـنام  یقاـب  همه  دوب ، هتفر  نیب  زا  یلک  هب  دوب و  هتفر 
دننک یم  ینادنز  ار  اتود  نیا  دنریگ و  یم  ار  اهنیا  دنک و  یم  هلمح  دوب ، گنج  نارود  رد  گروبندنیا  داتـس  سیئر  هک  فرودندول 

هزرابم هجیتن  رد  دنک و  یم  اتدوک  کی  فرودندول  مه  دعب  .دنشک  یم  گروبمازکولازور  تیـشنیکبیل و  ار  ود  ره  هتـسبرس  روطب  و 
لاس 1918 رد  یلخاد  گنج  رد  یکستورت  دعب  .دوش  یم  ور  هبور  تسکش  اب  وریغ ، اهتسیلایسوس و  اهتـسینومک و  یقرتم ، ياهورین 

.دوش یم  گنج  ریزو 

هتبلا هک  دراد  يدـیدرت  نودـب    ِ یخیرات شقن  خرـس ، شترا  لیکـشت  يارب  گرزب  هداعلا  قوف  هدـنامزاس  کـی  ناونع  هب  یکـستورت 
روط نیا  ًـالماک  یلو  .هدرک  يراـکبارخ  هشیمه  دـنیوگ  یم  سکعرب  دـننک و  یم  فذـح  ار  عوضوم  نیا  ینیلاتـسا  ناـسیون  خـیرات 

هب برغ  قرـش و  بونج و  لامـش و  زا  هک  يرازت  ياـه  شترا  هیلع  یلخاد  ياـه  گـنج  میظنت  خرـس و  شترا  لیکـشت  رد  تسین و 
اب .دوش  یم  زوریپ  بـالقنا  گـنج و  اـت  دراد ، يا  هدـنزارب  رایـسب  رایـسب ، شقن  اـهورین  نداد  بیترت  رد  دـندرک و  یم  هلمح  وکـسم 

هداعلا قوف    ِ يراکادف اب  دنتفر و  یم  ههبج  هب  دنتـشاد  اپ  هب  هک  يا  هنهک  ياهـشفک  اب  طقف  اهزابرـس  يا ، هلیـسو  هنوگ  چـیه  نتـشادن 
هک ناتـسکبزا    ِ یخیرات فورعم  هدنـسیون  دروم  رد  هداد ، دونهب  هب  ضایف  دیجم  هک  یباوج  رد  .دسر  یم  يزوریپ  هب  بالقنا  شترا ،
زا ار  ام  دندمآ و  خرـس  هدننکدازآ  ياهورین  هک  میدوب  نادنز  رد  ام  دـسیون ، یم  وا  لوق  زا  دـنا  هدرک  تیذا  یلیخ  ار  وا  اهتـسینومک 
هب زین  سیلگنا  اکیرما و  ياهـشترا  زا  هک  گرزب  نیکالم  اب  مه  یلخاد و    ِ یعاجترا ياهورین  اب  مه  تازراـبم ، .دـندرک  دازآ  نادـنز 
یم کمک  ورین و  یتشک  اب  دـندوب و  کـسلگناخرآ  رد  اـهییاکیرما  .دوب  هتفرگ  رد  دـنداد ، یم  هحلـسا  دـندرک و  یم  کـمک  اـهنآ 

وا .دمآ  دهاوخ  زاب  هیسور  دنک  یم  راهظا  نآ  رد  هک  هتشون  یبلطم  ًاریخا  يوسنارف  لارنژ  کی  .دنداد 
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یلیخ يا  هلجع  اب  دندیـسر و  هنهرباپ  نازابرـس  دـسیون  یم  دـهد و  یم  حرـش  ار  سگناخرآ  رد  ییاکیرما  نازابرـس  رارف  یگنوگچ 
رد اه  ینپاژ  لامـش و  رد  اهییاکیرما  .دننک  رارف  دنتـسناوت  ناش  همه  هتبلا  دنناسرب و  اه  یتشک  هب  ار  ناشدوخ  ات  دنتـشاد  یعـس  دایز ،

روشک کی  رد  ار  مزیلایـسوس  میناوت  یمن  ام  هک  دیآ  یم  شیپ  هلئـسم  نامه  دوش و  یم  زوریپ  بالقنا  بیترت  نیا  هب  .دـندوب  يربیس 
یـضعب رد  .مینکب  بالقنا  اج  همه  رد  مینکب و  کمک  اهورین  ریاس  هب  دیاب  یناهج ؛ بالقنا  فرط  هب  میورب  دـیاب  میراذـگب و  دـحاو 

هک هدوب  دـقتعم  نینل  یلو  دروخ  یم  تسکـش  دـعب  دوش ، یم  یتسینومک  بالقنا  ناتـسراجم  رد  .دوش  یم  راـک  نیمه  ًاـقافتا  اـهاج 
ناـمدوخ   ِ یلخاد راـتخاس  هب  طـقف  اوق  ماـمت  اـب  یتسیاـب  نـالا  اـم  تسا و  يوـق  هداـعلا  قوـف  مسیلاـیرپما  يورین  .تسین  يزیچ  نینچ 

رظن فالتخا  نیا  .میبای  تسد  اهنآ  رب  میناوت  یمن  اه  یناسآ  نیا  هب  ام  هک  تسا  دنمورین  ردـقنآ  ام  نمـشد  زونه  لخاد  رد  .میزادرپب 
رد راک  ًالمع  شا  يرامیب  هرود  رد  دوش و  یم  رامیب  دروخ ، یم  ریت  دوز  یلیخ  هنافـسأتم  نینل  اـهتنم  دـش ، دـیدش  یلیخ  تقو  نآ  زا 

.تسا نیلاتسا  تسد 

.دیهد حیضوت  رتشیب  یکستورت  نیلاتسا و  فالتخا  هب  عجار   : س

رد نینل  تسایـس  .دوش  یم  راوشد  روطنیمه  هدوب  ریت  رد  هک  یمـس  نامه  رطاخ  هب  شا  یـضیرم  دوب  يراـمیب  رتسب  رد  نینل  یتقو  ج :
نیشناج ار  شدوخ  یکستورت  نوچ  هتـشاد ، دیدش  یلیخ  رظن  فالتخا  یکـستورت  اب  نیلاتـسا  .دتفا  یم  نیلاتـسا  تسد  هب  خیرات  نآ 

نینل ياـهراکمه  فیوونیز ، فنیماـک و  ياـهمان  هب  مه  رگید  يدوهی  ود  مونلپ  رد  يزکرم و  هتیمک  رد  .تسا  هتـسناد  یم  نینل  لوا 
دیعبت يوروش  زا  ار  وا  ًادعب  دراذگ و  یم  رانک  یـسایس  تأیه  زا  اه ، هرگنک  زا  یکی  رد  ار  وا  لوا 1928  رد  نیلاتسا  هرخالاب  .دندوب 

زا فلتخم  ياهاج  رد  .دنریذپ  یمن  ار  وا  اما  دور  یم  دئوس  هب  لوا  وا  .دوب  هدشن  عورـش  اهمادعا  نارود  زونه  نامز  نآ  رد  .دنک  یم 
ار ینیلاتـسا  ياهتـسایس  اب  هزرابم  وا  تقو  نآ  زا  .دنهد  یم  یگدنهانپ  وا  هب  یبالقنا  ناونع  هب  کیزکم  رد  هرخالاب  .دندیـسرت  یم  وا 

دوب نئمطم  نیلاتـسا  دوب  یتمیق  ره  هب  روشک  ندرک  یتعنـص  نامه  هک  نیلاتـسا  تبثم  هداعلا  قوف  طاقن  اب  يا  هزرابم  دنک ؛ یم  عورش 
روشک ندرک  یتعنـص  هلأسم  لیلد  نیمه  هب  .دوب  حیحـص  ینیب  شیپ  نیا  دـنک ؛ یم  داجیا  يوروش  هیلع  ار  مود  گنج  مسیلایرپما  هک 

يوروش هب  هلمح  يارب  ار  دوخ  حلـص ، زا  دـعب  یناهج و  مود  گنج  زا  دـعب  مسیلاـیرپما  هک  میناد  یم  .دوش  یم  لوا  هلأـسم  وا ، يارب 
هلمح میناوت  یمن  ام  هک  دـنیوگ  یم  ناهدـنامرف  اما  دـهد  یم  روتـسد  مه  لیچرچ  دـننک و  یم  هدامآ  ار  دوخ  اهنآ  .دوب  هدرک  هدامآ 

میهاوخ ادیپ  ار  یتخبدب  نامه  میورب ، ام  رگا  .مینک  ادیپ  ار  رلتیه  شترا  تشونرس  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  ام  يارب  نوچ  مینک ،
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بازحا .دــنک  یم  تـسرد  تسینوـمک ، بازحا  نایــضاران  ناـیم  رد  اـیند و  ياـج  هـمه  رد  ار  ییاـههورگ  یکــستورت  اـهتنم  .درک 
تسیکـستورت و تسیـسکرام و  زا  یطولخم  هکلب  .مدوبن  تسیـسکرام  نم  شلوا  دیوگ ، یم  گنود  هستوئام  ِدوخ  تسیکـستورت و 

اهتـسیکستورت هک  تسا  بیترت  نیا  هب  .مدرک  كرد  مدرک و  هعلاـطم  .مدرک  كرد  ار  مسیـسکرام  جـیردتب  مدوـب و  تسیـسویسفنک 
زونه ًالصا  نارود  نآ  رد  هک  هژیوب  .دننک  یم  زاغآ  یبلط  تردق  ناونع  هب  نیلاتسا  ياهتسایس  اب  لماک  ینعم  هب  ار  يوروش  اب  هزرابم 

هب يوروش  دض  دـندوب ؛ هدـش  لیدـبت  يوروش  دـض  يورین  کی  هب  اهنآ  دوب و  هدـشن  عورـش  نیلاتـسا  نیفلاخم  ندرک  دوبان  تسایس 
مه هیرـشن  همانزور و  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنتـشاد  یعیـسو  رایـسب    ِ یلام تاناکما  هک  دـندوب  بازحا  کچوک  ياهورین  .لک  ینعم 
اما دنتـشاد  قلطم  تیرثکا  دارفا ، دادـعت  ظاـحل  زا  اـهنآ  هب  تبـسن  هکنآ  دوجو  اـب  ییاـج  رد  تسینومک  بازحا  یتح  .دنتـشاد  داـیز 

.دوب رتمک  ناشتاناکما 

؟ دوب اجک  زا  یکستورت  ياهورین  تاناکما  س :

.تسا هدرک  یم  کمک  مسیلایرپما  تسا  مولعم  .دیناوخب  خیرات  رد  دیاب  ار  نیا  ج :

؟ میقتسمریغ ای  دوب  میقتسم  س :

.دنتشاد یعیسو  یلیخ    ِ یتاغیلبت تاناکما  هک  تسا  نیا  مراد  هک  یعالطا  طقف  نم  .مرادن  ربخ  مناد ؛ یمن  چیه  ج :

؟ درادن رطخ  تسین و  ندش  هدایپ  لباق  دهد ، یم  هئارا  یکستورت  هک  یبتکم  نآ  درک  یم  باسح  اکیرما  ینعی  س :

روط نآ  ام  هدرک و  رارقرب  قلطم    ِ يروتاـتکید اـجنآ  رد  نیلاتـسا  هک  تسا  نیا  ناـمفالتخا  اـم  هک  دـنتفگ  یم  اـهنآ  .درادـن  رطخ  ج :
.دندوبن ای  دندوب  روتاتکید  دوبن  مولعم  مه  اهنآ  ِدوخ  .میتسین  روتاتکید 

.دندوب هدیسرن  تموکح  هب  زونه  نوچ  س :

.دندوب هدیسرن  ج :

طبترم اهتـسیکستورت  تالیکـشت  هب  هک  دـندوب  ناریا  رد  یناسک  مه  مود  یناهج  گنج  زا  لـبق  یکـستورت و  روضح  نارود  رد  س :
؟ دننک تیلاعف  دنشاب و 

.میوگب مرادن  يزیچ  مود  یناهج  گنج  لبق  زا  نم  ج :

؟ نئارق دهاوش و  زا  یتح  س :

! مرادن یعالطا  چیه  هن ؛ ج :
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؟ روطچ تسیب  ههد  زا  س :

.دنتسه صخشم  هک  دندوب  يرگید  ياههورگ  .میتشادن  تسیکستورت  مان  هب  یهورگ  تسیب  ههد  رد  ج :

همانزور  » رد دوب و  مجرتم  هک  يریزو  گنـشوه  لثم  .دـش  عورـش  ناریا  رد  لهچ  ههد  زا  تسیکـستورت  ياـههورگ    ِ ینلع راـک  س :
راثآ جورم  مجرتم و  هک  دندوب  مه  ینهارب  اضر  ییاشال و  زیورپ  هاوخکین ، زیورپ  لاثما  .درک  یم  راک  نویامه  شویراد  اب  ناگدنیآ »

.دندرک یم  پاچ  ار  یکستورت  راثآ  مه  رگید  رشان  ود  یکی  یمزراوخ و  تاراشتنا  دندوب و  یکستورت 

.دوب نینچ  لهچ  ههد  رد  هلب ؛ ج :

! دندوب لاعف  مه  یسودرف »  » و ون » ناهج   » ياه هلجم  س :

.دوبن تسیکستورت  هورگ  ناونع  هب  يزیچ  زونه  مدوب ، ناریا  رد  هک  لاس 1334  ات  هتبلا  ج :

؟ هن ای  تشاد  دوجو  هوقلاب  تروصب  نایرج  نیا  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  ای  نیلاتسا  زا  دعب  روطچ ؟ يوروش  ِدوخ  رد  س :

اب ياهتـسینومک  زا  يدایز  هدع  دندرب و  نیب  زا  میظع  ياه  هیفـصت  نامه  رد  ار  دندوب  یکـستورت  رادـفرط  هک  يدایز  هدـع  نوچ  ج :
نیظفاحم زا  یکی  دش ، هتـشک  یکـستورت  گنج ، نارود  رد  .تشادن  دوجو  اهنآ  زا  يرثا  نیلاتـسا  زا  دـعب  دـنتفر ، نیب  زا  مه  شزرا 

.دز (1) ربت  اب  ار  وا  يو ،

؟ داد ماجنا  ار  راک  نیا  ینورد  ياهفالتخا  رثا  رب  ای  دوب  يذوفن  لتاق  س :

، دوب دـقتعم  ًاعقاو  شراک  هب  ای  دوب  يذوفن  وا  ـالاح  .تفر  يوروش  هب  دـش ، دازآ  هکنیا  زا  دـعب  .دوب  نادـنز  رد  لاـس  هد  مدآ  نیا  ج :
! مناد یمن 

؟ دوب سور  لها  س :

.دوب سور  لها  ج :

؟ دیراد وا  هرابرد  يرگید  فرح  ایآ  س :

! ریخ ج :

نارحب راـچد  روـشک  جراـخ  لـخاد و  رد  پچ  ناـیرج  بـالقنا ، يزوریپ  زا  لـبق  هاـجنپ و  ههد  طـساوا  اـت  لـهچ  ههد  رخاوا  زا  س :
.دش یم  باعشنا  راچد  بترم  دوب و  هدش  يدیدش 
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لاس وا 2  .دیـسر  لتق  هب  کیزکم  رد  دوخ  ناظفاحم  زا  یکی  طسوت  یگلاـس  نس 61  رد  دادرم 1319 ، رد 30  یکـستورت  نوئل  - 1
.دوب هدش  دیعبت  هیسور  زا  يو  اب  فالتخا  لیلد  هب  نیلاتسا ، تموکح  لئاوا  رد  نینل ، گرم  زا  سپ 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


749 ص :

هقبط هار  رد  دربـن  هتیمک  «، » دربـن یتـسینومک  هورگ  «، » اهتـسینومک هیداـحتا  : » لـثم تـشاد ، هورگ  هد  زا  شیب  یتسیئوئاـم  ياـهنایرج 
ياهتـسینومک هیداـحتا  «، » رگراـک هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  «، » یلغوا وـمع  ناخردـیح  هورگ  «، » دـنویپ هورگ  «، » رگراـک

؟ دوب هچ  نآ  للع  لماوع و  دش ، یم  دیدشت  دش ، یم  رتکیدزن  بالقنا  نامز  هب  هچ  ره  تیعضو  نیا  ناریا .»

یم بزح  رد  هک  ار  یتـیعقوم  نآ  هک  دریگ  یم  تروص  یناـسک  طـسوت  ًـالومعم  لوا  باعـشنا  .تسا  لوا  باعـشنا  ناـمه  تلع  ج :
تـشپ یلو  .دنوش  یم  بعـشنم  سپ  دنریگب ، دوخ  تسد  رد  ار  هورگ  تسایـس  دنهاوخ  یم  نیاربانب  .دنروآ  یمن  تسد  هب  دنهاوخ ،

رد هک  يرامیب  نامه  لـثم  تسا  يراـمیب  کـی  .دـنوش  یم  کـهورگ  کـهورگ ، دـیآ و  یم  مراـهچ  موس و  مود و  باعـشنا  شرس 
، دندنام یقاب  رفن  جنپ  راهچ  لاس ، راهچ  هس  زا  دعب  رخآ و  رد  دنتفرگ ، یکلم  اب  هک  یلوا  نویباعـشنا  زا  .دـش  ادـیپ  یکلم  هتـسدوراد 

.دندوب هتفر  هک  مه  هیقب  .دندرکن  تسرد  هورگ  دنتفر  رانک  نایرج  زا  هک  يرخآ  ياهمدآ 

! دندرک تسرد  هورگ  یجنخ  لثم  مه  یضعب  س :

.درک یم  ار  راک  نیا  دشاب ، سیئر  تساوخ  یم  هک  ره  .تسا  یتسیسکرام  ياههورگ  يرامیب  هلب ؛ ج :

!؟ درک یم  دروخرب  نارگید  اب  یتسیسکرام  يروئت  ای  یسایس  زت  هئارا  اب  و  س :

هچ هک  دیدید  ناشیاه  هتشون  رد  .متـسه  مسیـسکرام  رـصنع  نیرتهب  کی و  هجرد  تسیـسکرام  نم  درک  یم  اعدا  سک  ره  رخآ  ج :
! دنا هتشاد  ییاعدا 

عیسو ًاتبسن  حطس  رد  درک و  رشتنم  یتاوزج  اهباتک و  هدوت » بزح   » هیلع منکن ) هابتشا  رگا   ) ایران مان  هب  يدرف  ياهلاس 57 56  رد  س :
؟ دوب هدمآ  اجک  زا  دوب و  هک  وا  .داد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یصاخ  ياهباتک  پیت  کی  اب  و 

.ما هتفگ  خیرات  يوگو  تفگ  رد  ار  نیا  نم  ج :

.تسا رصتخم  یلو  س :

شاوی دـعب  .دوب  هداس  یلیخ    ِ یچپاچ کی  لوا  .دوب  شراعتـسم  مسا  اـیران  .دوبن  اـیران  شمـسا  درف ، نیا  هکلب  ما ، هتفگن  رـصتخم  ج :
اپورا هب  يرادید  رد  .دنتـسناد  یم  یبزح  ار  دوخ  ودره  تشاد و  مه  یکیرـش  .دش  راد  هناخپاچ  راد و  هیامرـس  کی  هب  لیدبت  شاوی 

.دشکب نابایخ ...  رد  ار  هاش  دشکب و  يا  هشقن  دهاوخ  یم  هک  دوب  نیا  نم  هب  شداهنشیپ  دمآ و 
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 ... رصع یلو  نابایخ  س :

ات دراذـگب  بمب  کی  دـعب  .دـنک  تسرد  ینابایخ  ریز  لنوت  کی  دریگب و  نیمز  ناـبایخ  نآ  رد  تساوخ  یم  تسا !؟ رـصع  یلو  ج :
هناقمحا یلیخ  راک  نیا  نوچ  هناوید ! میتفگ : وا  هب  ام  .دربب  نیب  زا  ار  هاش  دـناکرتب و  ار  بمب  دوش ، یم  در  اجنآ  زا  هاش  لیبموتا  یتقو 
شراکمه اب  تشاد ، هناخپاچ  نوچ  میدمآ ، ناریا  هب  ام  هکنیا  زا  دعب  .دوب  یتسرپ  لایخ  دـنکب  يراک  نینچ  دـناوتب  هکنیا  روصت  .دوب 

يدح زا  رتدایز  دریگ ، یم  یفازگ  لوپ  همانزور  پاچ  رد  میدرک  ساسحا  یتدم  زا  دعب  .دـنک  پاچ  ار  مدرم » همانزور   » دـش رـضاح 
ِرـس رب  مه  نآ  هدرک ، نیهوت  وا  هک  تفگ  نم  هب  دمآ و  نازمرهروپ  .درک  نیهوت  نازمرهروپ )  ) ام تاراشتنا  لوئـسم  هب  وا  .تسه  هک 
یم فلاخم  تایرـشن  دش و  لیدـبت  ناریا » هدوت  بزح   » فلاخم هب  هک  دـش  نینچ  .دـننک  جارخا  بزح  زا  ار  ایران  مداد  روتـسد  .لوپ 
ناد خـیرات  هک  هتفگ  اهتنم  .هدرک  یبدا  یب  رایـسب  دـنا و  هتـشون  نارگید  هک  تسا  یتالمهم  ناـمه  هتـشون ، هک  ییاـهزیچ  ماـمت  .داد 

.ما هدوب  نادنز  لاس  شش  متسه و 

؟ هدش ینادنز  بالقنا  زا  دعب  س :

.دش ینادنز  ناتسراغلب  رد  یناسک  اب  طابترا  تلع  هب  مه  وا  میدش ، ینادنز  ام  هک  ینارود  نامه  هلب ؛ ج :

!؟ دوب يا  هدوت  مه  وا  هک  يدنوار ، یضترم  اب  هطبار  س :

زا هدش و  سیون  خیرات  .دسیون  یم  ادرف » ناریا  هلجم   » رد یهاگ  مه  الاح  دـش و  دازآ  دـعب  دوب و  ینادـنز  لاس  شـش  یلو  ریخ ؛ ج :
دینیبـب هک  ما  هتفگ  مه  متارطاـخ  رد  .تسا  نیذآ  هب  مدآ ، نیا  فرعم  .دراد  يداـیز  ياـهاعدا  دـنک و  یم  تبحـص  يوروش  طوـقس 

.تسا هدادن  ار  شیاهلوپ  شیاه ، هتشون  اهباتک و  پاچ  رد  هتشاذگ و  هالک  نیذآ  هب  رس  ردقچ 

 ... روپ مان  هب  دوب  مه  یکی  دیناد ؟ یم  هچ  لوسر  لآ  زا  س :

! راریتروپ ج :

؟ راریپ ای  راریت  س :

.هدرک تسرد  شدوخ  ار  نیا  تسین و  نیا  شا  یلصا  مسا  .دسیون  یم  هلاقم  راریتروپ  مسا  هب  مه  الاح  راریتروپ ! ج :

؟ تسا راعتسم  مسا  س :

.تسین نیا  شلوا  مسا  هلب ، ج :

.دسیون یم  هلاقم  مه  ون » هاگن  هلجم   » رد س :
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.دناد یم  اناد  یلیخ  ار  شدوخ  زیچ  همه  ناهج و  خیرات  لئاسم  هرابرد  دسیون و  یم  هلاقم  اج  همه  رد  ج :

.تسا هدرک  بزح  هب  یلصفم  ياهداقتنا  هک  تسا  جرک  رد  هدوت » بزح   » موس هرگنک  هرابرد  شیاهباتک  زا  یکی  س :

؟ دوب ناریا  رد  بزح  موس  هرگنک  رگم  جرک ؟ رد  بزح  موس  هرگنک  ج :

ای 1331. لاس 1330  رد  هلب ؛ س :

! دشن لیکشت  رتشیب  هرگنک  ود  ناریا  رد  یلو  ج :

؟ دوش یم  هدرب  مان  مراهچ  هرگنک  هبترم  کی  روطچ  سپ  س :

مونلپ ار  نآ  هک  دنداد  لیکشت  روشک  زا  جراخ  رد  شناتسود  يرواخ و  ار  امـش  رظن  دروم  موس  هرگنک  تسا و  مراهچ  مونلپ  نآ  ج :
.میمان یم  موس 

.ما هدناوخ  يزیچ  شیپ  تقو  یلیخ  هراب  نیا  رد  نوچ  منک ، یم  هابتشا  نم  دیاش  س :

.دش لیکشت  اجنیا  مه  موس  مونلپ  هک  متفگ  ج :

؟ تسا هدوب  هچ  جرک  همانرب  سپ  س :

.تسین مدای  ًالصا  ج :

! منک هعجارم  ایدان  باتک  هب  دیاب  سپ  س :

.مرادن رطاخ  هب  يزیچ  نینچ  ًالصا  نم  ج :

! دنا هدوب  بزح  ياضعا  زا  رفن  دودح 150  جرک  رد  ای 1331  لاس 1330  س :

.دشن رازگرب  ناریا  رد  ام  هرگنک  نوچ  .دنا  هتشاد  مونلپ  دیاش  ج :

.منک یم  هابتشا  مراد  دیاش  هک  مدرک  کش  نم  مونلپ ! دیتفگ : امش  هک  نیمه  س :

ناریا هب  ام  ندمآ  زا  دعب  هلصافالب  دوب و  مونلپ 17  مه  نآ  هک  میداد  لیکـشت  مونلپ  کی  طقف  ناریا  رد  اـم  اریز  .تسین  نینچ  هن ؛ ج :
.دش اپ  هب  کنو ، رد  یغاب  رد 

! تسا دادرم  ياتدوک 28  زا  لبق  هک  نیا  س :
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.میداد لیکشت  اجنیا  ار  مهدفه  مونلپ  هک  مناد  یم  ج :

؟ دوب اجک  هس  ود و  کی و  مونلپ  یلو  دش ، لیکشت  وکسم  رد  هک  مراهچ  مونلپ  س :

.دش لیکشت  اجک  موس  مونلپ  هک  مرادن  دای  هب  ًالصا  ج :

.میورب لاس 55  ات  ناریا  رد  پچ  فادها  یسررب  غارس  هب  دیهدب  هزاجا  س :

بزح نانز  تالیکشت  و  ناریا » هدوت  بزح   » زا دیتساوخ و  ار  نیا  هک  مهن  لصف  رد  ج :
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.دش تبحص 

.دوب يداهنشیپ  اهنآ  س :

؟ تسین ون  یبلطم  سپ  ج :

.دنامب هدنیآ  هسلج  يارب  بوخ  س :

؟ دوش یم  مهدزای  لصف  و  ج :

.تسا دادرخ  زا 2  دعب  یسایس  تالوحت  هرابرد  مهدزای  لصف  .دوش  یم  مهد  لصف  هن ؛ س :

؟ دیراد لوبق  .تسا  الاح  ات  یسایس  ياوتحم  رظن  زا  ام  راتفگ  نیرتمهم  نم  رظن  هب  هک  ج ... :

! هلب س :

؟ دینادب ارم  هدیقع  دیهاوخ  یم  امش  و  ج :

.دوش زیهرپ  دارفا  نوماریپ  تبحص  زا  دوش  هتخادرپ  عوضوم  هب  مینک  یم  یعس  ام  هلب ! س :

؟ عوضوم طقف  ج :

! هلب س :

.تسا نایراخاز  تسولاگ  تسا ، هتشون  دادرم  زا 28  دعب  هوزج  ود  متفگ  هک  سک  نآ  دینک ، تشاددای  ار  نیا  لوا  الاح  ج :

؟ هتشون ار  ود  ره  س :

.ما هتشون  نم  ار  یلخاد 44  هوزج  هتشون و  وا  ار  دادرم  هوزج 28  هن ؛ ج :

؟ دش ماجنا  یعقوم  هچ  راک  نیا  س :

رد 28 ام  تیلوئـسم  هب  تبـسن  فلتخم    ِ یبایزرا يور  دش و  رداص  ناش  هرابرد  همانعطق  ًادـعب  هک  تسا  ییاهزیچ  و  لاس 1334 ، ج :
.تسا دادرم 

؟ ریخ ای  هدش  پاچ  مه  لوا  هعفد  زا  دعب  هوزج  ود  نیا  ایآ  س :
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.دشاب ام  دانسا  رد  دیاب  دش و  شخپ  پاچ و  تقو  نامه  رگید ! هن  ج :

لاس 34؟ نامه  س :

ره يارب  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  مراهچ  مونلپ  رد  هوزج  ود  نیا  .يرـسفا  نامزاس  نتفرول  زا  دعب  ینعی  ياهلاس 32 و 33 ؛ رد  ج :
.دش دییأت  يرگید    ِ یتسردان یکی و    ِ یتسرد دش و  رداص  همانعطق  کی  مادک 

؟ دشن پاچ  دیدجت  مادک  چیه  ناتبالقنا ، زا  دعب  ياهراک  هعومجم  رد  دعب  و  س :
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تـسا یخیرات  دادیور  کی  دادرخ  نم 2  رظن  هب  .مینک  تبحـص  دادرخ  هرابرد 2  الاح  بوخ ؛ .دشن  پاچ  مادـک  چـیه  رگید  هن ، ج :
.دماین نامسآ  زا  هبترمکی  يرییغت  نینچ  هتبلا  .دش  ناهج  رد  ناریا  تیعقوم  ناریا و    ِ یلخاد تسایس  رد  يداینب    ِ ینوگرگد ثعاب  هک 

.دنشاب هتشاد  يریس  دیاب  ثداوح  هلب ! س :

ناریا و یمالسا  يروهمج    ِ یـساسا نوناق  بیوصت  اب  هر )  ) ماما هلیـسو  هب  لاس 1358  رد  دادرخ  رذـب 2  هداس ، یلیخ  نم  رظن  هب  ج :
هدایپ دریذپب ، ناشدوخ  تشونرس  نییعت  يارب  ار  مدرم  قح  یعامتجا و  تلادع  هک  یمالسا  .دش  هتشاک  ناشیا  مکحم  رایـسب  تسایس 

يرایبآ نیا  بآ  یلو  .دش  يرایبآ  نآ  زا  دعب  تیمکاح    ِ یـسایس ياهدادیور  و  هر )  ) ماما یگدـنز  نارود  اب  رذـب  نیا  .دـش  حرطم  و 
تـسیب رد  یناسرربخ  ریظن  یب  شرتسگ  زا  دمآ ؟ اجک  زا  رذب  نیا  دوک  دـعب  .تسا  هدوب  مه  دـب  ياهبآ  .دوبن  بوخ  زیمت و  شا  همه 
بالقنا هک  يرـشق  .تسا  دوک  نآ  ریثأت  شمامت  .زور  ره  رد  ون  يزیچ  ندـش  ادـیپ  ناهج و  رد  شناد  ملع و  هعـسوت  هتـشذگ ، لاـس 

زا 15 دنترابع  دندرک  تکرـش  لاسما  ناگربخ  تاباختنا  رد  هک  ییورین  .تسا  هلاس  نالا 33  دوب  هلاس  بالقنا 15  نارودرد  درک و 
همه يرایبآ و  نیا  میظع  ریثأت  تحت  ناـنآ  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ینویلیم  ات 30  يورین 25  کی  ًاـبیرقت  هک  لاس 1357 ، ياه  هلاـس 

قافتا نیا  .تسا  هدش  هدییاز  ابیز  رادناج و  تخرد  کی  تروص  هب  دادرخ  مود  بیترت  نیدـب  دـنا و  هتفرگ  رارق  متفگ  هک  ییاهزیچ 
، درک نارهت  نویزیولت  ویدار ، شخپ  دـیدج  لحم  حاتتفا  مسارم  رد  هک  یتبحـص  رد  یمتاخ  ياقآ  .دوب  مه  هشیدـنا  راجفنا  عون  کی 

حرطم اه  شـسرپ  دـیراذگن  رگا  .درک  وحم  نتفگن  اـب  دراد ، دوجو  هعماـج  رد  دارفا و  نهذ  رد  هک  ار  یلئاـسم  ناوت  یم  رگم  تفگ 
.دنک یم  زورب  یعامتجا  ياهراجفنا  تروص  هب  دش  ینیمزریز  هک  يا  هشیدنا  دیآ و  یم  دوجو  هب  ینیمزریز  هشیدـنا  هلـصافالب  دوش 

ریز ار  شردـپ  درک و  ناـغاد  ار  شزغم  دـیبوک و  ار  ناـسنا  دوش  یم  .ما  هتفگ  هشیمه  ار  نیا  .تفرگ  دوش  یمن  ار  ندیـشیدنا  يولج 
هک ناریا  تیعمج  زا  ینویلیم  عیسو 30  رشق  کی  ندیـشیدنا  نم  رظن  هب  .تفرگ  وا  زا  ار  ندیـشیدنا  دوش  یمن  یلو  دروآرد  هجنکش 

شرظتنم ایند  ناریا و  رد  سک  چیه  هک  يزیچ  دـنداد ، يأر  یمتاخ  ياقآ  هب  نآ  نویلیم  هب 20  کیدزن  درک و  تکرش  تاباختنا  رد 
لاس و کی  زا  دـیاین  شیپ  تسا  يزیچ  نینچ  هکنیا  يارب  ناریا  لخاد  رد  طیارـش  لـماوع و  همه  .درک  یمن  ار  شرکف  ًالـصا  دوبن و 
هب تاباختنا  رد  یمتاخ  ياـقآ  تکرـش  لوا  .دـید  میهاوخ  ار  شا  همه  هک  دوب  هدـش  هدـید  كرادـت  هداـمآ و  تاـباختنا  زا  شیپ  مین 

دیاب مه  لگ  کی  یهتنم  دوشب ، دـیاب  هچ  هک  تسه  مه  مولعم  دریگب و  ماجنا  دـیاب  یتاباختنا  ینعی  دـش ؛ هتفریذـپ  تنیز  کی  ناونع 
هک دشاب  هتشاد 
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هرابرد الاح  .دمآ  دوجوب  بیجع  دادیور  نیا  دادرخ و  مود  طیارـش  بیترت  نیدـب  .تسه  مه  يدازآ  اجنیا  تاباختنا  رد  اقآ  دـنیوگب 
یتسیاب هک  دوب  هدش  نیعم  تاباختنا  زا  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  هک  میناد  یم  ام  تسا ؟ هدوب  هچ  هک  مینک  یم  تبحـص  كرادت  نآ 

.تساوخ یم  ار  نیا  تیمکاح  زا  یشخب  دشاب و  هدنیآ  روهمج  سیئر  يرون  قطان  ياقآ 

نالا تسا و  لاح  هب  ات  یـساسا  نوناق  هدـشن  ارجا  لوصا  زا  هک  تسا  اـهاروش  عوضوم  یکی  تسا : حرطم  مه  رگید  عوضوم  ود  س :
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  تکراشم  رد  نآ  تارثا  ملسم و  لصا  کی  ناونع  هب 

یتح دنا ، هدنارذگ  ار  یسارکومد  نارود  هک  ییاهروشک  مامت  رد  .دنتسه  یمدرم  تموکح  رـصانع  نیرت  هدمع  زا  یکی  اهاروش  ج :
یهار دنناوت  یم  ناشدوخ  هب  طوبرم  کچوک  ياهراک  رد  مدرم  ینعی  .دراد  تیمها  اهاروش  هلأسم  يراد ، هیامرس  یسارکومد  نامه 

تـسین مولعم  ادخدک  نیا  .دینکب  نیعم  ییادخدک  هدکهد ، کی  رد  امـش  مینکب  ضرف  .دننکب  عفر  ار  ناشدوخ  تالکـشم  دنهدب و 
ادیپ هک  رادفرط  هدع  کی  .دنک  یم  ادیپ  رادفرط  هدع  کی  دوش و  یم  عورـش  داضت  اج  نیمه  زا  .دشاب  مدرم  شریذپ  دنـسپ و  دروم 

یـسک زا  دیاب  شخب »  » ینعی رتالاب ، هاگتـسد  دعب  .دوش  یم  لیدبت  ییوگروز  هب  عاضوا  ینعی  .دـنیوگب  روز  دـنهاوخ  یم  اهنیا  درک ،
اه یـسارکومد  مامت  رد  لصا  نیا  .دنـشاب  شفلاخم  یتیرثکا  و  نآ ، رادـفرط  یتیلقا  تسا  نکمم  الاح  .دـنکب  عاـفد  هدرک ، نیعم  هک 

، شخب ياروش  هد ، ياروش  .دریگب  تروص  رادرهـش  تاباختنا  یلحم و  ياهراک  ات  دوش  یم  لیکـشت  تاباختنا  اب  اـهاروش  هک  تسه 
يزاس هداج  لثم  تسا ، ناشدوخ  لحم  هب  دودـحم  دـننک  یم  هک  ییاهراک  تسه و  اج  همه  یتلایا و ...  ياروش  ناتـسرهش ، ياروش 
هیمورا زیربت و  نیب  تسا  رارق  مینک  ضرف  .تسا  تلود  هب  يدایز  رایـسب  کـمک  دریگ و  یم  میمـصت  اـهنیا  کـمک  اـب  مه  تیزکرم 

ناجیابرذآ ناتسا  ای  ناتسرهش  ياروش  اب  رگا  یلو  دنسرپب ، زکرم  زا  ار  راک  تاییزج  همه  دنروبجم  نالا  .دوش  ثادحا  یگرزب  هداج 
، هسردم نتخاس  رد  ای  .دراد  ریثأت  راک  تفرـشیپ  رد  ردقچ  دینیب  یم  تسه ، ییاهورین  ياهکمک و  هشقن ، هجدوب ، دنیوگب  دننیـشنب و 

یبوخ هسردم  ًامتح  اه  هچب  ات  دـنک  یم  کمک  دوش و  یم  دـنمقالع  رهـش  ياروش  دـنریگب ، تسد  ار  راک  مدرم  ِدوخ  ياه  هچب  رگا 
يرثؤم هداعلا  قوف  تلاح  رد  هعماج  راتخاس  دنهاوخب  راک  اهنآ  زا  دننکب و  زیهجت  ار  مدرم  رگا  .دشابن  مه  هتفیش  هس  دنـشاب و  هتـشاد 

دوش و یـشیامرف  زاب و  نایرج  کی  هب  لیدبت  اروش  تشاذـگ  دـیابن  ینعی  درک ، یمدرم  اوق  مامت  اب  ار  اروش  دـیاب  .دوش  یم  هداد  رارق 
نآ هدنیامن  نم  هک  اریز  دوشب ، ناتسرهش  نالف  ياروش  سیئر  تسا ، نم  رادفرط  سک  نالف  نوچ  ًالثم 
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ترازو هتبلا  .تفرگ  تسردان  هار  زا  ار  نایرج  نیا  ندرک  دساف  يولج  دـیاب  اوق  مامت  اب  دـشاب و  دـیابن  اهزیچ  نیا  .متـسه  ناتـسرهش 
.دننکب يرکف  هکنیا  هب  میوشب  راودیما  میناوت  یم  تسا و  اهاروش  ياهدزمان  تیحالص  هدننک  نییعت  نیلوا  روشک 

.تسا يداع  یسایس  لئاسم  دنور  رد  صوصخب  تیعضو  نیا  س :

نیا تسا و  لماک  يانعم  هب  يراجفنا  تسین ؛ ناریا  هعماج  رد  یکچوک  لوحت  لوحت ، نیا  تسا و  يداع  ًالماک  لوحت  نارود  رد  ج :
.تسا یکدوک  ياهیرامیب  اهیرامیب ، نیا  .درذگ  یم  اهنیا  هک  میراودیما  یلیخ  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .داد  مه  یجیاتن  راجفنا 

 ... تسا یعطقم  س :

یتفلک ندرگ  ملاس و  هچب  یلو  .تشاد  دـهاوخ  همادا  اهنیا  .دوش  یمن  گرزب  هچب  يراـمیب  نیا  نودـب  تسا ، لـماکت  نارود  اـما  ج :
چیه نودـب  تسا و  نیتم  وا  .تسا  یمتاخ  ياقآ  هنالقاع  تسایـس  مینیب ، یم  نـالا  هک  یتسایـس  .دـنارذگ  یم  ار  اـهنیا  همه  هک  تسا 

.دنک تبحص  شدوخ    ِ نیفلاخم همه  اب  تسا  رضاح  يریگتخس  هنوگ 

هب ءاکتا  ظاحل  هب  مه  یـسایس و  ظاحل  هب  مه  درذگب ، هدـنیآ  لاس  هس  ود  رد  يداصتقا  تقـشمرپ  تخـس و  هرود  نیا  رگا  ینعی  س :
.دوش یم  هتخاس  ییون  هعماج  یلخاد ، داصتقا 

هدرک تبحـص  دزی  رادناتـسا  اب  هتفر و  دزی  هب  شیپ  زور  دـنچ  نیمه  هسنارف  ریفـس  .دوش  یم  دایز  یلیخ  یلخاد  داـصتقا  هب  ءاـکتا  ج :
هک دناد  یم  دمهف و  یم  شدوخ  هدوب ، یگنهرف  مدآ  کی  نوچ  .تسین  یخیرات  رثا  کی  طقف  رهـش  نیا  هتفگ ، دزی  رادناتـسا  .تسا 

ار یلاع  رایـسب  نداعم  ام  هتفگ  دزی  رادناتـسا  .دراد  ییابیز  هداعلا  قوف  ياهزیچ  يدرگناهج  ظاحل  زا  دراد و  یخیراـت  شزرا  ردـقچ 
رد تسا و  ناریا  رد  ناتـسلگنا    ِ یتفن لماک  تأیه  کی  نالا  ای  .دینک  يراذـگ  هیامرـس  دـییایب و  امـش  .دنتـسه  تمیق  يذ  هک  میراد 

نیا رد  هک  دهدب  هزاجا  دوخ    ِ یمیشورتپ ياهتکرش  هب  هدش  روبجم  اکیرما  یتح  .دنک  یم  تکرش  ًادج  یمیـشورتپ  هب  طوبرم  لئاسم 
.دننک لمحت  ار  تخس  نارود  مدرم  هک  درک  دهاوخ  کمک  یلیخ  نارود  نیا  .دننک  تکرش  راک 

.تسین یلکشم  هک  مدرم  لمحت  رد  س :

.دننک یم  لمحت  مدرم  تسین و  یلکشم  هلب ؛ ج :

.دنوشن کیرحت  رگا  هتبلا  س :

.تسین اه  یناسآ  نیا  هب  کیرحت  تأرج  ج :

.دننک هیصوت  ار  مدرم  رگا  س :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


756 ص :

ور شیپ  ناریا  داصتقا  تسایـس و  گنهرف ، يارب  يا  هدـننکراودیما    ِ ییافوکـش نارود  کی  درذـگب ، هک  لاس  هس  ود  نارود  نیا  ج :
.میراد

هک دـیدج  يروـئت  نیا  .دـندرک  حرطم  لاـس 1993  زا  اـهییاکیرما  هک  دوب  اهندـمت  دروخرب  اـی  اهندـمت  گـنج  يدـعب ، عوضوم  س :
ای موس  ناهج    ِ یگنهرف تیـصخش  تیوه و  ندرب  نیب  زا  يارب  اهیـسیلگنا  اما  دـش ، یلمع  اکیرما  رد  هچرگ  درک ، هضرع  نوتگنیتناه 

کی اهندـمت  گنج  ثحب  یمالـسا ، بالقنا  زا  دـعب  یلو  .دـندرک  عورـش  ار  دوخ  ياهراک  لبق  لاس  دصیـس  زا  یمالـسا  ياهروشک 
راهچ رد  .دش  ماجنا  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  يراذگ و  هیامرـس  عوضوم  نآ  يور  دندرک و  حرطم  ار  نآ  اهییاکیرما  .دـش  يدـج  ثحب 

اهندمت گنج  هتبلا  .دنزادنیب  اج  ار  هلأسم  نیا  دنتسناوت  هک  يروط  دوب ، حرطم  یبرغ    ِ یـسایس تاعوبطم  رد  ثحب  نیا  لوا  لاس  جنپ 
رامثتـسا و رامعتـسا و  قباوس  هک  یمالـسا    ِ یگنهرف تیهام  اب  یبرغ    ِ یگنهرف تیهاـم  .دراد  تیعقاو  يدـح  اـت  اهندـمت  دروخرب  اـی 
هک درک  حرطم  ار  اهندـمت  يوگو  تفگ  ثحب  یمتاخ  ياـقآ  هلأـسم ، نیا  ربارب  رد  .تسین  راـگزاس  دراد  ور  شیپ  ار  برغ  رامعتـسا 

.دشاب اهندمت  دروخرب  حرط  اب  يا  هلباقم 

تسایس اکیرما ، مسیلایرپما  .دبلط  یم  ار  یناهج  يراکمه  تسا و  یناهج  تسایس  گنهرف و  .تسا  یناهج  مهم  هلئسم  کی  نیا  ج :
 ِ یـسایس یگنهرف و  ياهتـساوخ  لیمحت  ینعی  .دنک  یم  لابند  ناهج  رد  ندوب  تردـقربا  فدـه  اب  ار  يداصتقا  یگنهرف و  رامعتـسا 

یـسایس یعامتجا و  يداقتعا  یبهذـم ، ظاـحل  زا  فیعـض  هک  ییاـهروشک  تیـصخش  تیهاـم و  تیوه ، ندرب  نیبزا  اـیند و  هب  دوخ 
رد ار  تیعـضو  نیا  اکیرما  .دـنک  لیدـبت  شدوخ  ياهفدـه  يارجا  تـالآ  هب  دربب و  نیب  زا  دـهاوخ  یم  ار  اـهزیچ  نیا  همه  دنتـسه ؛
رد یلو  .دنکب  ار  راک  نیا  تسناوت  يزنودنا  ای  ریئز  لثم  ییاهروشک  رد  .دروآ  دوجو  هب  فیثک  ياه  يروتاتکید  اب  اهروشک  یضعب 
لاس یـس  يزنودنا ، رد  .دش  راجفنا  هب  لیدـبت  اه  هشیدـنا  .دروآ  دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  ار  تیعـضو  نیا  تسناوتن  هک  میدـید  لمع 
.دش رجفنم  تفر و  نیب  زا  دش ، مامت  هرخالاب  درک و  تموکح  لاس  تسیب  ریئز  رد  .دمآرد  اپ  زا  لاس  یـس  زا  دعب  اما  درک ، تموکح 

لباقم مه  ییاپورا  ياهروشک  .دماین  دوجو  هب  دشر  لاحرد  ياهروشک  رد  اهنت  تمواقم  نیا  هتبلا  دوب و  يدج  رایـسب  اهتلم  تمواقم 
مجاهت هب  ینعی  تسا ؛ هداتـسیا  ییاکیرما  ياهملیف  لباقم  رد  هدروآ و  دوجو  هب  راجفنا  دوخ  يامنیـس  اب  هسنارف  .دـنا  هداتـسیا  اکیرما 
يوگو تفگ  هلأسم  ندرک  حرطم  زا  تسا  ترابع  یمتاخ  ياـقآ  هنادنمـشوه  ياـهراک  زا  یکی  .تسا  هداد  خـساپ  مکاـح    ِ یگنهرف

نیا يادصورس  هعفدکی  هک  مینیب  یم  ام  دعب  .ایند  رد  اهندمت 
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.تسا یبوخ  داهنـشیپ  هچ  هب ! هب  دیوگ : یم  هسنارف  تلود  .تسا  یبوخ  داهنـشیپ  هچ  هب ! هب  دـیوگ : یم  وکـسنوی  .دوش  یم  دـنلب  راک 
بوجحم هفایق  نآ  اب  دوش و  یم  ادـیپ  ایند  زا  يا  هشوگ  زا  رفن  کی  .دوش  یم  حرطم  دنتـشاد  هک  يدرد  نامرد  دـننیب ، یم  اهنیا  همه 

نامزاس رد  لیئارسا  اکیرما و  یتح  تسا ؛ زیگنا  بجعت  .دنریذپ  یم  دنیآ و  یم  مه  همه  یناهج ، نامتفگ  فرط  هب  دییایب  دیوگ : یم 
ینعی .تسا  اکیرما  یگراچیب  نیا  .دوش  لیدبت  اهندـمت  يوگو  تفگ  لاس  هب  لاس 2001  هک  دنداد ، يأر  داهنـشیپ  نیا  هب  دحتم  للم 

.دش ریگناهج  یهاتوک  رایسب  تدم  رد  درک ، حرطم  ار  هلأسم  نیا  یمتاخ  ياقآ  یتقو  هک  دوب  هدامآ  هنیمز  ردقنآ 

.دش یمومع  هلب ؛ س :

ار فالتخا  دروم  لئاسم  دـییایب  ینعی  .تسا  مارتحا  لباق  هداعلا  قوف  هک  تسا  یمتاخ  ياقآ  ياهرکف  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نیا  ج :
رد هچ  هعماـج و  لـخاد  رد  هچ  .مینکب  رود  تیرـشب  یگدـنز  زا  ار  دروـخودز  گـنج و  میناوـت  یم  هک  اـجره  میراذـگب و  ثحب  هب 

همه .تسا  هدش  هتسخ  مه  اکیرما  یتح  .تسا  هدش  هتسخ  گنج  زا  تیرشب  نوچ  تسا  یخیرات  مهم  رایـسب  هدیدپ  کی  نیا  جراخ ،
.اکیرما مدرم  یتح  دنا ، هدش  هتسخ  تنوشخ  زا 

.دراد دوجو  ناهج  حطس  رد  نآ  هب  تبسن  یمومع  ترفن  کی  هلب ؛ س :

نیا ات  دینک  يراکمه  دییایب  هک  هدش  هلئسم  نیا  هب  لیدبت  الاح  یگتسخ  نیا  .مینیب  یم  ایند  مامت  رد  ار  تنوشخ  زا  یگتـسخ  نیا  ج :
لح تبحـص  لاس  ود  ای  لاس  کی  اب  هک  تسین  ینایرج  اریز  دـش  دـهاوخ  یخیرات  نایرج  کی  راـک ، نیا  .دوش  عفر  یناـهج  نارحب 

.دراد جایتحا  یناهج  قیمع  تخانش  کی  هب  راکتبا  نیا  هکلب  .دوشب 

دروم رد  يدومحم  یتب  مناخ  هک  یباتک  لثم  .دـندرک  عورـش  ار  یگنهرف  مجاهت  اکیرما ، اهنآ  سپ  رد  اهیبرغ و  بالقنا  زا  دـعب  س :
راـک اـی  و  زگره .  مرتخد  نودـب  دـندروآ  رد  مه  ملیف  تروص  هب  ار  نآ  .دـنک  ریقحت  ار  ناریا  گـنهرف  تشاد  دـصق  تشون و  ناریا 

حرطم اهندمت  دروخرب  ثحب  سپس  .درک  ادیپ  يرتعیسو  داعبا  یگنهرف  مجاهت  اهنیا  زا  دعب  .دوب  یمیظع  حطـسرد  هک  يدشر  ناملس 
؟ تشاد دُرب  ردقچ  اهنیا  یتسارب  دش ،

ایند رد  .دروآ  یم  یـسایس  دروخرب  شدوخ  اـب  راـک  نیا  .تسین  اهندـمت  ناـیم  دروخرب  طـقف  اهندـمت  دروخرب  هلأـسم  نم  رظن  هب  ج :
یعامتجا يداصتقا ، یـسایس ، ياهدروخرب  ینعی  اهندمت  دروخرب  .تسا  اهندمت  دروخرب  هجیتن  تنوشخ ، زا  مدرم  تیرثکا  یتیاضران 

دروخرب نیا  هجیتن  مینک و ...  یمن  شوگ  ار  اهامش  ياهفرح  میفلاخم ، امش  اب  ام  هک  تسین  نیا  طقف  اهندمت  دروخرب  و ... 
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ندرک لیمحت  يارب  يرتشیب  تردق  یلو  درادن  يرتالاب  ندمت  داجیا  ناکما  رتیوق  تردق  .رامعتـسا  میکحت  زا  تسا  ترابع  اهندـمت ،
نیا .دریگ  یم  شدوخ  ذوفن  ریز  تنرتنیا  اب  ار  ایند  ماـمت  دراد و  يرتداـیز  ياـهویدار  دـنک ، یم  دـیلوت  يرتشیب  ییامنیـس  ملیف  .دراد 

یعامتجا لاجنج  کـی  هب  ییاـکیرما  ياـهملیف  هلأـسم  هسنارف  رد  .رگید  ياهندـمت  ندرب  نیب  زا  مجاـهت و  زا  تسا  تراـبع  تیعـضو 
؛ تسه ییاهملیف  هچ  مینیب  یم  .دراد  دروخودز  طقف  نوچ  درب  یم  نیب  زا  ار  ام  يامنیـس  تیهام  دراد  اـهملیف  نیا  دـنتفگ  اریز  دیـسر 

تسناوتن مه  لیلد  نیمه  هب  .دوبن  هدامآ  دایز  اکیرما  تسایس  هنیمز  هک  مینیب  یم  ام  نایرج  نیا  رد  .یشک  مدآ  یشک و  مدآ  شا  همه 
.تسا یناهج  دـیدج  میظع  ياهورین  اب  دروخرب  اکیرما  راک  نیا  .دـنکب  تیعقاو  کی  هب  لیدـبت  ًاعقاو  دـنکب و  هنیداهن  ار  شراک  نیا 
هداعلا قوف  داصتقا  کی  اب  دراد و  تیعمج  رفن  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  درایلیم و  کـی  هک  تسا  یگرزب  روشک  نیچ ، لـثم  يروشک 

همه دـنک و  یم  تمواـقم  هب  عورـش  مه  ناتـسودنه  .دـنک  یم  تمواـقم  هب  عورـش  ذوفنرپ  دـنمورین و  تلود  کـی  يوق و  اـفوکش و 
اهنآ .دندروآ  تسد  هب  يرتشیب  تیعقوم  دنتـشاد ، رتشیب  تاناکما  يدازآ و  هک  ییاهنآ  .دننک  یم  تمواقم  هب  عورـش  گرزب  ياهتلم 

ییاههار فورعم  لوق  هب  مک  مک  اکیرما  اما  .دندرک  لیمحت  هعماج  هب  ار  يزیچ  هک  دش  نآ  هجیتن  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  تسایس  نیا 
روصت اکیرما  .تسا  هنیمز  اهنیا  .دنک  یم  توعد  ار  اه  تسیلابتوف  ناراکشزرو و  ناریا و  ناسیون  همانزور  هک  نیا  لثم  .دنک  یم  زاب 

هچ اکیرما  هک  دنا  هدیمهف  دـنلقاع و  اهیناریا  هک  دـنک  یمن  رکف  .دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  دـنک  یم  لایخ  ینعی  .دراد  هبناجود 
.دـندش ناریا  غیلبت  يارب  ییاهوگدـنلب  هب  لیدـبت  دنتـشگرب ، نارهت  تاقباسم  زا  یتقو  ییاکیرما ، ناریگ  یتشک  نیمه  .دراد  یتسایس 

.دوب هدرک  نینچ  ار  نانآ  ناریا  مدرم  هداعلا  قوف  گنهرف  يزاون و  نامهم  اریز 

.دندرک یثنخ  ار  هتشذگ  تاغیلبت  س :

.دوش یم  نینچ  دننک ، یم  دروخرب  دراد  ناریا  لثم  مه  يوق  یلیخ  گنهرف  هک  ییورین  اب  یتقو  اهنآ  .دندرک  یثنخ  یلک  هب  ج :

لـصا زا  میناوت  یم  ام  هک  دندقتعم  یـضعب  .تسا  هدمآ  شیپ  يدیدج  ثحب  اهندمت  يوگو  تفگ  اهندـمت و  دروخرب  هلأسم  رد  س :
یم اهندمت  يوگو  تفگ  زا  دندقتعم  هک  دنتسه  یناققحم  نادنمشیدنا و  نیرکفتم و  رگید  يوس  رد  مینک ، هدافتسا  اهندمت  دروخرب 

.مینک هدافتسا  میناوت 

 ِ یتاغیلبت شالت  هک  لکش  نیا  هب  .دوش  یم  یسایس  دروخرب  هب  لیدبت  میوگ  یم  نم  هن ؛ ج :
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زا ار  ناتـسبرع  لثم  يروشک  .دوش  یم  مینیب ، یم  نالا  ام  هک  یتمواقم  هب  لیدبت  روشک  کی  ندـمت  تیوه  ندرب  نیب  زا  يارب  اکیرما 
زا یتـح  هـک  تـسا  اوـسر  یناـسناریغ و  نـشخ ، ردـقنآ  مسینویهـص  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  تسایـس  نوـچ  .دـنک  یم  ادـج  تساـیس 

رگید نپاژ  ای  ییاپورا  ياهروشک  هک  دریگ  یم  هجیتن  اما  درذگ ، یمن  دنتـسین ، ناریا  يوق  ندمت  لثم  یندمت  ياراد  هک  ییاهروشک 
دنک یم  یگداتسیا  ًادج  دنک و  یم  یگداتسیا  اکیرما  لباقم  رد  نیپیلیف  یتح  .دنریذپب  ار  یمجاهت  نینچ  دنتسین  رـضاح  هجو  چیه  هب 
ایند ياج  ره  رد  هک  عون ، نیا  زا  یقافتا  ره  نالا  .تسا  هدـش  عیرـس  عیـسو و  تاعالطا  شخپ  دـیدج ، ياـیند  رد  نوچ  دـناوت  یم  و 

.درادن هدنیآ  يارب  يا  هنیمز  اکیرما  تسایـس  هک  منک  یم  لایخ  نم  .دوش  یم  شخپ  ایند  ياج  همه  رد  هتعاس  راهچ  تسیب و  دـتفیب ،
ناشن دش ، ثحب  اهندمت  يوگو  تفگ  هرابرد  رتولج  لاس  کی  میدید و  وکـسنوی  ونژ و  رد  ًاریخا  هک  ینامتفگ  وگو و  تفگ  نیمه 
ییاه ندمت  لباقم  رد  اکیرما  بیترت ، نیا  هب  .تسا  گنهرف  يازجا  همه  تسه ، مه  موسر  بادآ و  تسین ؛ بهذـم  طقف  ندـمت  داد 
لباقم رد  نیچ  ندمت  هیسور و  ندمت  ییاپورا ، ندمت  هب  یتقو  .دنا  هتشاد  يرتشیب  تعسو  رتدایز و  رمع  بتارم  هب  هک  دریگ  یم  رارق 

.دینک یم  سح  ار  نیا  دینک ، هاگن  اکیرما  ندمت 

اقیرفآ اپورا و  ایـسآ و  لام  رگید  ندـمت  تشه  تسا و  اکیرما  یکی  درامـش : یم  ار  ندـمت  ُهن  رگید ، نابز  هب  نوتگنیتناـه  ِدوخ  س :
.تسا

.دتسیاب دناوت  یمن  دشر  لاح  رد  ياهندمت  میظع و  يورین  نیا  لباقم  رد  دوش و  یم  هراچیب  اکیرما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ج :

، هناحلـسم ياهتکرح  هب  هک  قلخ » ییادف  ياهکیرچ   » و قلخ » نیدهاجم  نامزاس   » یکی .میراد  روشک  زا  جراخ  رد  نایرج  هس  ام  س :
اـتدوک و شاـشتغا و  هناحلـسم و  دروخرب  هب  دـقتعم  مه  دـنقلطم و    ِ يزادـنارب عفادـم  هک  اـهبلط  تنطلـس  نینچمه  .دـنراد و  داـقتعا 

يدازآ یـسارکومد و  رادفرط  هاوخ و  يروهمج  مود  هتـسد  .دنا  هتـسب  لد  یـسوساج  ياهنامزاس  هب  ًامومع  دـنا و  هنوگنیا  ییاهراک 
هعماج کی  تسا ، مهم  ناشیارب  يا  هطباض  چیه  نودب  هچنآ  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  یمیظع  رـشق  هک  دندرفنم  دارفا  موس  هتـسد  .دـنا 

؟ تسیچ هعماج  یلخاد  تیعضو  رد  اهنآ  یفنم  ای  تبثم  تارثا  دینک  یم  رکف  الاح  .تسا  لا  هدیا 

.منک ادج  مهاوخ  یم  مه  نم  دیدرک ، ادج  ار  نایئادف  امش  ج :

وزج ار  رگتـشک  یهاگ  هتبلا  .رگتـشک  ًالثم  رگید ، هتـسد  یندم و  یفطـصم  ناقهد و  فرـشا  هتـسد  کی  دـنا : هتـسدود  نایئادـف  س :
.میروآ یم  ناهاوخیروهمج 
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دنتـسناد یمن  مه  ناشدوخ  هک  يا  هناحلـسم  مایق  اب  دیاب  طقف  ار  ماظن  نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  دادرخ  مود  نایرج  زا  لبق  نایئادـف ، ج :
، دنرادن لوبق  ار  يولهپ  اضر  هک  یناسک  نابلط  تنطلس  نایم  رد  دادرخ  مود  زا  دعب  .درب  نیب  زا  دیایب ، دوجو  هب  تسا  نکمم  هنوگچ 

تـسایس رد  اکیرما  اریز  تشاذـگ  خـیرات  ياه  هراوگنـس  وزج  دـیاب  ار  اهنآ  نم  هدـیقع  هب  .تسا  رتهب  اـضریلع  شردارب  دـنیوگ  یم 
، دش شوماخ  دعب  یلو  درک  یم  تیامح  حرف  زا  هاش و  زا  یهاگ  شیپ  تقو  دـنچ  لیئارـسا  .دـنک  یمن  يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  شدوخ 

مه هاگیاپ و  مه  هک  دنتـسه  قلخ » نیدهاجم  ، » اهنیا همه  زا  رتکانرطخ  .دـش  دـیماان  اهتیـصخش  نیا    ِ یعامتجا هنیمز  زا  یلک  هب  ینعی 
تسا تسرد  .میشاب  هتشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  یتارییغت  راظتنا  دیاب  قارع  ناریا و  تابسانم  دوبهب  نایرج  رد  هتبلا  .دنراد  یلکشتم  هورگ 

ار ناشراک  ناتـسلگنا  سلجم  انـس و  نیمه  ِدوخ  یلو  دنراد ، سیلگنا  سلجم  انـس و  رد  ینارادفرط  اکیرما  رد  قلخ » نیدهاجم   » هک
ات دندرک  طبـض  ار  ناشیاهلوپ  دندرک و  لیطعت  دندرک ، یم  عمج  لوپ  یـسایس  ناینادنز  هب  کمک  مان  هب  هک  ینایرج  .دندرک  لیطعت 

تـسد نایرج  نیا  مامت  هک  دـش  مولعم  مه  هرخـالاب  .تسا  قلخ » نیدـهاجم   » يارب يا  هجدوب  اـی  تسا  هیریخ  راـک  نیا  ًاـعقاو  دـننیبب 
.تسا هدوب  قلخ » نیدهاجم  »

...اجک هب  لاس  هد  زا  سپ  دشاب ، هتشادن  يراک  چیه  اهنیا  اب  مه  قارع  رگا  دماجنا ؟ یم  اجک  هب  دنور  نیا  س :

، يدازآ یـسارکومد ، ینعی  دورب ، شیپ  تسه  هک  تروص  نیمه  هب  ام  هعماج  لـماکت  رگا  تفر ، دـنهاوخ  لـیلحت  نم  هدـیقع  هب  ج :
نیا دوشب ، داجیا  میراد ، یـساسا  نوناق  رد  هک  لکـش  نامه  اب  انعم  مامت  هب  ناریا  رد  ییارگ  نوناق  ندش  هنیداهن  تاعوبطم و  يدازآ 

ظاحل زا  مدرم  یتقو  دنریگن ، مدرم  نیب  رد  ار  نآ  ذوفن  يولج  تسه ، زونه  نم  هدیقع  هب  هک  ییاهدوبمک  رگا  .دوش  یم  هنیداهن  راک 
زا مادک  ره  .دـننزب  دـنناوت  یم  ار  ناشفرح  دور ، یم  نیب  زا  دنتـشاد  هک  ییاه  ییراتفرگ  دوش و  یم  رتهب  ناشعـضو  دـننیبب  يداصتقا 

یـسایس ریغ  رجاهم ، ياههورگ    ِ قلطم تیرثکا  هتبلا  .دوش  یم  تسـس  جراخ  رد  فلاخم  ياـههورگ  هیاـپ  دوشب ، عفر  هک  تالکـشم 
ریغ ناشتیرثکا  دنتـسه و  اکیرمآ  رد  رفن  نویلیمود  نالا  .دنتفر  سلجنآ  سول  هب  ناشدوخ  تورث  اب  هک  دنتـسه  ییاهرادـلوپ  .دنتـسه 

، یندم لثم  دـنراد ، دوخ  نایم  رد  مه  ییاهرظن  گنت  هتبلا  .دـندرگرب  ناریا  هب  هرابود  هک  دـنهاوخ  یم  لد  رد  هتبلا  .دنتـسه  یـسایس 
 ... يرادمتعیرش و نسح  هیزن و 

؟ تساهنیا اب  مه  کباب  س :

درک ضوع  ار  شتسایس  یمتاخ  باختنا  زا  دعب  .تسا  هدوب  اهبلط  تنطلساب  یمک ، هلصاف  اب  ج :
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هعماـج رد  جـیردتب  مه  وا  نم  رظن  هب  .درک  داـجیا  یلوـحت  روـشک  لـخاد  رد  دـیاب  .تسا  اـنعم  یب  يزادـنارب  تسایـس  هک  تـفگ  و 
.دنیوگ یم  يرگید  فرح  ناشیاهناوج  دنوش و  یم  ریپ  دنراد  اهنآ  نوچ  تسا ، هتفر  لیلحت  ترجاهم ،

.تسا يرادمتعیرش  نسح  ناشناوج  .دندش  ریپ  ناشیاه  یلیخ  س :

هن ًالـصا  دنا و  هدش  دلوتم  جراخ  رد  هک  دنتـسه  ییاهناوج  دننک  بذج  دنهاوخ  یم  نآلا  هک  ار  یناسک  یلو  .دندش  ریپ  هک  اهنیا  ج :
.تسا ربخ  هچ  دنناد  یم  هن  دنسانش و  یم  ار  ناریا 

 ... دنتسه یسایس  هن  و  س :

نیا هب  یتسایـس  هچ  اب  دنتـسه  اجنآ  هک  يرگید  فلتخم  ياههورگ  دید  دیاب  بوخ  یلو  .دـنوش  یم  مک  دـنور و  یم  لیلحت  هلب ؛ ج :
.دننک یم  هاگن  دیدج  هدیدپ 

.دنتسه دوخ  تسایر  لابند  مادک  ره  یسایس ، قباوس  ياعدا  يرکف و  ضراعت  هب  هجوت  هب  اما  دنسرب ، تدحو  هب  دنناوت  یم  س :

زا مادک  ره  هک  تسا  هتشون  هداس  یلیخ  زنط و  اب  دریگ ؟ یمن  ماجنا  تدحو  ارچ  هک  هتشون ، یبلاج  رایـسب  هلاقم  ینباکنت  نودیرف  ج :
يربهر دیاب  دنوشب  عمج  دنهاوخب  رگا  هرخالاب  .دـنورب  مَلع  کی  ریز  دنتـسین  رـضاح  اما  دـنوش ، یم  هبعـش  هبعـش  میـسقت و  یه  اهنیا 

یندم و يرادمتعیرش و  هیزن و  مه  لیلد  نیمه  هب  .دنک  لوبق  ار  رگید  هورگ    ِ يربهر هک  تسین  رـضاح  یـسک  چیه  دنـشاب و  هتـشاد 
هطورشم رادفرط  ناهاوخ ، يروهمج  اهبلط ، تنطلس  .دنراد  یمـسا  مادک  ره  .دننک  داجیا  ینایرج  دنناوت  یمن  رگیدمه  اب  اهنیا  لاثما 

.دننک تیبرت  ار  دیدج  لسن  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  نتفر  لیلحت  لاح  رد  اهنیا  نم  رظن  هب  .دـنراد  یکچوک  هتـسدوراد  مادـکره  و ... 
زا .تسین  دلب  مه  یـسراف  نابز  یتح  .دور  یم  لیلحت  دنک و  یم  تداع  روشک  زا  جراخ  رد  یگدـنز  هب  دـیدج  لسن  هک  تسا  ادـیپ 
ره هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  ناریا  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  دـناوت  یمن  منیب و  یمن  ناشخرد  ار  یـسایس  ترجاهم  نیا  هدـنیآ  تهج  نیا 

جنـشتم نایرج  کی  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  اـجنیا  رد  مه  یکچوک  رایـسب  هدـع  دـنراد و  هیرـشن  رادـفرط و  يا  هدـع  مادـک 
یم مک  اهنآ  ریثأت  دـندرک ، انعم  یمتاخ  ياقآ  هک  یلوصا  یلعف و  هنیداهن  مارآ و  نایرج  اب  یلو  .دنـشاب  هتـشاد  ریثأت  دـیاش  یعامتجا 
یم لایخ  تهج  نیا  زا  .دننکب  عمج  دوخ  رود  ار  دارفا  دـنناوت  یمن  ناریا » تلم  ناشکتمحز  بزح   » و ناریا » تلم  بزح   » ًالثم .دوش 
هتبلا .دنشاب  هاش  رخآ  ياهزور  لثم  یلماع  دنناوت  یم  ناریا ، یـسایس  عاضوا  رد  هرظتنمریغ  جنـشت  کی  نارود  رد  طقف  اهنآ  هک  منک 

.راذگ ریثأت  هرود  نآ  زا  رتمک  یلیخ 
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.دنتشاد يرتشیب  طابترا  جراخ  اب  دندوب و  روشک  لخاد  رد  اهنآ  هدوب و  رت  لکش  کی  هعماج  اریز  س :

.دندوب روشک  لخاد  ناشرتشیب  ج :

سدنهم و هاگشناد و  داتسا  دنراد ، یتالیصحت  اجنآ  رد  .دنا  هدش  رتشیب  دنمشیدنا  صصختم و  یلو  یسایس ، ریغ  دارفا  نآلا  هتبلا  س :
نیا تصرف  اه  هلاس  لهچ  یـس  .دندوب  هلاس  تسیب  رفـس  ماگنه  هک  یناوج  لسن  صوصخب  دنا ، هدـش  لیلحت  لها  ملق و  لها  رتکد و 

هد رد  لخاد  اب  ناشطابترا  دینک  یم  رکف  .دنا  هدش  هاگـشناد  دراو  نآلا  دنا  هدـمآ  ایند  هب  اجنآ  هک  هتـسد  نآ  دـندرکن و  ادـیپ  ار  راک 
لیاوا راـجاق و  نارود  رد  اـم  نوـچ  .دـشاب  نکمم  ریغ  دـیاش  تسا و  دـیعب  یلیخ  هک  تشگزاـب  دوـب ؟ دـهاوخ  هنوـگچ  هدـنیآ  لاـس 

ییاج نامه  ًالـصا  هدش و  ضوع  ناشلـسن  کی  .دندش  راگدنام  دنتفر و  جراخ  هب  هک  میتشاد  دارفا  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  ناخاضر 
.دندش

تبثم یلیخ  ياهتیعقوم  دنتـسه و  ناشخرد  رایـسب  هاگـشناد  ناداتـسا  .میرادن  مک  اهبیدا  اهدنمـشناد و  نیمه  زا  اجنآ  رد  نآلا  اما  ج :
ًابیرقت ناریا    ِ یعاـمتجا طیارـش  رد  اـهنآ  تشگزاـب  اـما  .دنتـسه  ورین  کـی  ظاـحل  نـیا  زا  مـیراد و  یبوـخ  یلیخ  نیـسدنهم  .دـنراد 

.تسا نکممریغ 

؟ هدنیآ لاس  هدزناپ  لاس و  هد  رد  یتح  س :

شـشوپ و رد  هداوناخ  يارب  ار  جراخ  رد  یگدنز  طیارـش  نامه  دنناوتب  هک  تسین  يروط  یگدـنز  طیارـش  ناریا  رد  هک  یتقو  ات  ج :
اب هک  یمظعم  رتکد  لاثما  اما  .دـنیآ  یم  يدـنمقالع  يراکادـف و  اب  یـضعب  هتبلا  .دـنیآ  یمن  دـننک ، مهارف  دـمآرد  اـه و  هچب  تیبرت 

يدازآ و يداصتقا و  ظاحل  زا  اریز  دنتسه ، مک  یلیخ  دریذپ ، یم  ار  اجنیا  طیارش  دنیآ و  یم  اجنآ ، رد  یگدنز  لماک  طیارش  دوجو 
تسا نیا  نیـصصختم  بلج  هلأسم  مهم  شخب  .تسا  ییانثتـسا  هلأسم  کی  اهنآ  تشگزاب  هک  میوگ  یم  نم  تسا و  دودحم  طیارش 

ام .تسا  حرطم  مینک  یم  داجیا  ناشیارب  اجنیا  ام  هک  مه  یطیارـش  اما  .دشاب  تدـم  هاتوک  ولو  دـننکب ، یـصصخت  کمک  دـنیایب  هک 
الاح تسا ؟ روطچ  وا  هب  تبـسن  همه  راتفر  دـیآ ، یم  یجراـخ  يدنمـشناد  هک  تقو  کـی  .تسا  مهم  مه  مینک  یم  دروخرب  هنوگچ 

هک یتداسح  کشر و  يور  زا  دوش ؟ یم  دروخرب  روطچ  تسا ، شزرااب  مه  یلیخ  کیزیف و  صـصختم  هک  دـیایب  یناریا  کـی  رگا 
.تسا ایس  سوساج  وا  دنیوگ  یم  ًالثم [  [ تسه

اکیرمآ هب  اهروشک  همه  زا  مود    ِ یناهج گنج  ياهلاس  رد  .تسا  يرگید  هلأسم  دـشاب  اجنآ  طیارـش  لـثم  اـجنیا  طیارـش  هکنیا  س :
یگنهرف یسایس ، لاجر  نارادمتسایس و  رثکا  دنتفر و 
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.دندش راگدنام 

یلیخ ار  یگدـنز  طیارـش  لوپ ، اب  تسناوت  اکیرما  .تسا  هدـش  یللملا  نیب  هلأسم  کی  اـهزغم ، رارف  هلأـسم  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  ج :
شدوخ فرط  هب  درک و  بلج  ار  ناهج  ياهرکف  نیرتهب  .دـنک  مهارف  تاقیقحت  يارب  یتاناکما  يدام  ظاـحل  زا  مه  دـنک و  دـعاسم 

.دنرادن یجراخ  دنمشناد  ردق  نیا  ییاپورا  ياهروشک  زا  مادک  چیه  ظاحل  نیا  زا  .تسا  تیعقاو  کی  نیا  .درب 

.دنا هدرک  ترجاهم  اکیرما  هب  فلتخم  ياهروشکزا  يرکف  ای  یسایس  لاجر  رثکا  س :

.دوب یناتسهل  کی  ناشداتس  لک  سیئر  یتح  دنتسه ، اجنآ  میدق  زا  اه  یلیخ  ج :

 ... یکسنیژرب زا  لبق  س :

يدوهی هک  ییاه  کچ  .تسا  کچ  هداوناخ  کی  زا  هک  ناش  هجراـخ  روما  ریزو  مناـخ  لـثم  دنتـسه ، يرگید  ياـج  لاـم  همه ، ج :
.دنا هدوب 

.دنتسه يدوهی  مه  رجنیسیک  یکسنیژرب و  ِدوخ  س :

.تسا بصعتم  یلیخ    ِ يدوهی کی  رجنیسیک  ج :

.دنراد مه  الاح  هتشاد و  ار  تاناکما  همه  دنتفر  هک  يزور  زا  .دننک  يزینک  یمالغ و  هک  دنتفرن  اجنآ  هب  اهنآ  یلو  س :

متـسیس نآ  رایتخا  رد  ار  ناشناوت  قوذ و  دادعتـسا و  مامت  سپ  تسا ، مهارف  تاناکما  دـندید  اـهنآ  ریخ ؛ یعون  هب  هلب و  یعون  هب  ج :
رد ار  شقوذ  دادعتـسا و  مامت  دهاوخ  یم  دنامب ، دهاوخب  اجنیا  دیایب  سک  ره  دیراد ، ار  راظتنا  نیمه  مه  امـش  .دنتـشاذگ  یتموکح 

 ... دش فرط  نآ  فرط و  نیا  شنز  رداچ  رگا  هچ ؟ لباقم  رد  یلو  .دهدب  رارق  رایتخا 

 ... میهاوخب دیابن  مه  ام  دنناوت و  یمن  رگید  اهنآ  س :

اجنآ طیحم  تسیب  ههد  رد  اریز  .دندش  راگدـنام  دـنتفر و  ناخاضر  نامز  هک  میتشاد  یلیخ  راجاق  هفیاط  زا  .دـندرگ  یمنرب  اهنآ  ج :
یـسایس ياهپیت  ًالثم  مروظنم  .دندنمقالع  یلیخ  مدید ، نم  هک  ییاهیناریا  دینیب ، یم  تقو  نآ  دیهدب ، تاناکما  امـش  .تسا  هدوب  رتهب 

.دننک سیردت  هاگشناد  رد  دنناوت  یمن  دنریگ و  یمن  يزیچ  اهنیا  .تسا  روپکشزپ  يا و  هغارم  مدقم  لثم 

.تسا هدش  هاگشناد  داتسا  اجنآ  رد  مه  شرسپ  دش ، راگدنام  رصن  نیسح  رتکد  یلو  س :

نم بیترت  نیا  هب  .دننکب  ضیوعت  ار  نآ  تسا  لاحم  هک  دنراد  ناشدوخ  يارب  یهاگیاج  تسا و  دـعاسم  اهنآ    ِ یگدـنز طیارـش  ج :
مه تسرپ  نطو  شزرااب و  یلاع و  ياهـصصخت  ياراد  هک  ار  يدارفا  هک  تسا  نیا  مینکب  میناوت  یم  هک  يراک  اهنت  منک ، یم  لایخ 
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.دننکب کمک  دنیایب و  هک  دوشب  ایهم  یبوخ  طیارش  .دننک  توعد 

.دنشاب زیر  همانرب  رواشم و  ًالثم  س :

.دنهدب ناشن  دنتسه ، اجنآ  هک  نامه  ج :

.تسا رتالاب  اهنآ  زا  تیفیک  رد  لخاد  تاعوبطم  ياوتحم  هتبلا  هک  میراد  جراخ  رد  مه  یتاعوبطم  س :

دنراد و لماک  یگتسباو  تنطلس  هاش و  هب  هک  زورمین »  » ای ندنل » ناهیک   » لثم یضعب  .تسا  عون  ود  میراد  اجنآ  هک  یتاعوبطم  ام  ج :
هک يورـسخریما  کباب  زا  يدازآ » هار  هلجم   » لثم میراد ، مه  کچوک  دودـحم و  تاعوبطم  هلـسلس  کی  .تسا  مولعم  اهنآ  فیلکت 

تاباختنا زا  لبق  ات  يدازآ » هار   » .دنتسین هجوت  لباق  دنتسه ، جراخ  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دراد و  هدنناوخ  يدودحم  رایـسب  دادعت 
 ِ ییوگدب نیا ، زا  لبق  .دنکب  دهاوخ  یم  راک  هچ  دراد و  يداهنشیپ  اوعد و  هچ  .دسیون  یم  هچ  هک  ما  هدیدن  نآلا  دوب و  يرگید  زیچ 
ام میدرک ، یم  هابتـشا  ام  هک  دندرک  لوبق  دـندمآ و  هکنیا  زا  دـعب  الاح  .درک و  یم  هتـسجرب  ار  یفنم  تاکن  تشاد و  يا  هبناج  همه 
یم هچ  مناد  یمن  قلخ  نایئادف  لثم  میشاب  هتـشاد  يدیدج  تشادرب  مینک و  ضوع  ار  نامدوخ  تسایـس  دیاب  میـسانش ، یمن  ار  ناریا 

زا جراخ  رد  یلو  هن ؟ ای  دنشاب  هتشاد  دنناوت  یم  يریثأت  هک  منکب  تواضق  مناوت  یم  دیراذگب  مرایتخا  رد  ار  هیرشن  نیا  رگا  دنسیون ؟
یم حرطم  هک  یلئاسم  هب  دـنمقالع  اهنآ  نوچ  .تسا  مک  یلیخ  ناشریثأت  دنتـسه ، اجنآ  هک  ییاهیناریا  دـیدج  لسن  نایم  رد  روشک و 

ینعی دنراد ، اکیرما  رد  یگدنز    ِ یمئاد تروپساپ  کی  دنتسه ، اجنآ  هک  ییاهنآ  رثکا  .دنتسه  ناشیادرف    ِ یگدنز رکف  .دنتسین  دوش ،
.زبس تراک 

تایرـشن باتک و  روشک ، لخاد  زا  نآلا  هک  تسام  عفن  هب  نیا  .دور  یم  هلجم  همانزور و  جراـخ  میقم  ياـهیناریا  يارب  نـآلا  اـما  س :
، هبنـش هس  هبنـشود ، ياـهزور  رد  هرامـش  راـهچ  اـب  هتفه  رد  لـلملا » نیب  تاـعالطا  هماـنزور   » .دور یم  روـشک  زا  جراـخ  هب  يداـیز 
یمسر و تروص  هب  مه  باتک  تسا و  هدرک  زاب  اج  یلیخ  ناملآ  ناتسلگنا و  اکیرما و  رد  دوش و  یم  رـشتنم  هبنـشجنپ  هبنـشراهچ و 

.تسا خیرات  تارطاخ و  ناونع  اب  اجنآ  رد  یسایس  یخیرات و  بتک  رشن  هنزور  نیرخآ  .دور  یم  هیده  لثم  یمسرریغ 

رد یگدـنز  تارطاخ  .دنـسیونب  هک  دـنرادن  یتارطاـخ  دـندوب ، هچب  هک  ییاـهناوج  .دنـشاب  هتـشونن  هک  هدـنامن  يزیچ  رگید  هتبلا  ج :
.دنسیونب دیاب  ار  رگید  يروشک 

هتخادرپ و ناریا    ِ یهافش خیرات  بلاق  رد  تارطاخ  راشتنا  راک  هب  دراوراه  هاگشناد  س :
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.تسا هدرک  یسررب  ار  ناریا  یسایس  ياهنایرج  زا  یشخب  مه  دنله  یعامتجا  مولع  هدکشناد 

تارطاخ نتـشون  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  هد  زا  .دنـسیونب  دـنناوت  یمن  يا  هزات  فرح  .تسا  هدـش  ماـمت  تارطاـخ  نم  هدـیقع  هب  ج :
.تسا هتشون  یفاک  هزادنا  هب  هتفر ، هک  يرشق  نآ  .دوش  ادیپ  رگا  هتبلا  تسا ، ییانثتسا  راک  کی  هزات ،

ًالصا تسه ؟ هچ  دوب ، هدوت  نارسفا  وضع  و  هدوت » بزح   » يزکرم هتیمک  رواشم  وضع  هک  اپیلچ  ربکا  گنهرـس  زا  امـش  یبایزرا  س :
؟ دش هچ  وا  تشونرس 

، وا مینکب ، اه  ییاقـشق  اب  ییاـهراک  هک  میدرک  یم  شـالت  اـم  هک  دادرم  زا 28  دـعب  نارود  رد  اپیلچ  گنهرـس  .دـمآ  ناریا  هب  وا  ج :
تـسود هزادنا  یب  ًاعقاو  فیرـش و  هداعلا  قوف  رـسفا  وا  .دنهدب  میلعت  ار  اهنآ  ات  اهیئاقـشق  شیپ  میداتـسرف  ار  رگید  رفن  کی  هبزور و 

اجنیا رد  تسناوت  دوب  هتـسشنزاب  رـسفا  نوچ  اجنیا  دمآ  هک  دعب  .درک  یم  راک  مه  شمناخ  درک و  یم  راک  ناتـسهل  رد  .دوب  ینتـشاد 
.دریگب مه  یگتسشنزاب  قوقح 

؟ دمآ ناریا  هب  عقوم  هچ  س :

.ام اب  ج :

لاس 58. س :

.مرادن يربخ  نآ  زا  رگید  .تفر  ناتسهل  هب  هرابود  مه  دعب  ج :

؟ ناتسلگنا رد  یلاس  هچ  زا  دعب  هلب ؟ دنتفر ، مه  شا  هداوناخ  س :

؟ دنتفر ناتسلگنا  ج :

؟ دنتفر اجک  سپ  س :

.ناتسهل ج :

؟ تفر  62 ای 61 ، لاس 1359 رد  هک  منک  ضرع  .دنتفر  ناتسهل  هلب  س :

.تسین مدای  تسرد  نآ ؛ زا  دعب  ای  مه  دیاش  تفر ، ام    ِ يراتفرگ زا  لبق  وا  مرظن  هب  ج :

ًالثم اـی  يروئت و  یناـبم  ظاـحل  هب  دوب ، یلومعم  گنهرـس  کـی  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی  دوـب ؟ يدـح  هچ  رد  يرکف  ظاـحل  هب  وا  س :
؟ دوب یصخاش  درف  ایآ  یصصخت 
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.دنتشادن یتسرد    ِ یسایس كرد  دندوب و  طسوتم  دح  رد  ناش  همه  اهرسفا  طسوتم ، دودح  رد  نارسفا  همه  لثم  ج :

؟ دوب نارسفا  وزج  مه  وا  ایآ  روطچ ، ییومع  س :

.دوب يدیدش  تاساسحا  ياراد  طقف  دوب و  ناوج  نارسفا  زا  ییومع  هلب ؛ ج :
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.دندناوخ خیرات  ای  داصتقا و  دنتفر  ناش  یضعب  هتبلا  س :

ناتسهل رد  ًالامتحا  دوب ، یـسراف  نابز  ملعم  ناونع  هب  دیاش  .تشاد  رگید  یلغـش  .درک  یم  راک  دوب و  هدناوخن  اجنآ  يزیچ  وا  هن ؛ ج :
.هدکشناد رد  ای  هسردم  رد 

 ِ يا هدوت  دـض  تکرح  قدـصم ، دـض  تسایـس  .دوب  هدرک  روـک  ار  تدـحو  هار  قدـصم ، نارود  رد  هدوـت » بزح   » دـنیوگ یم  س :
« هدوت بزح   » هکنآ صوصخب  .دوشن  یط  تدحو  هار  هک  دـش  ثعاب  ینکفا  فالتخا  رد  رابرد  هناقفانم  شور  و  یلم » ههبج   » ياضعا

تـسایس   ِ يور هلابند  ای  هناکدوک    ِ يور پچ  نآ  يور  رب  رگا  الاح  هدوب ، یتسینومک  تموکح  کـی  لابندـب  شدوخ  ياـهلیلحت  رد 
وج يردق  هب  دسرب و  تدحو  کی  هب  هعماج  تشاذگن  تسب و  ار  تدحو  هار  لاحره  هب  میراذگب ، یناونع  ره  ای  میراذـگب  يوروش 

دشاب هتشاد  یمظنم  یشم  طخ  هکنیا  نودب  یلم » ههبج   » نیا ربارب ، رد  .تفر  نیب  زا  مه  اهدرواتـسد  رادقم  نامه  هک  درک  جنـشتم  ار 
.دبوکب ار  هدوت » بزح   » درک یعس  تفرگ و  شیپ  رد  لاعفنا  شور  هدوت » بزح   » ربارب رد  دورب  ولج  قدصم  رتکد  یشم  طخ  اب  ای 

مینک و باـسح  دـیاب  اـما  .تسا  ناریا » هدوت  بزح   » شفرط کـی  دراد ؛ فرط  دـنچ  عوضوم  هک  مینک  هاـگن  اـم  اـجنیا  رد  بوخ  ج :
رد ینعی  میتشاد ، يروجان  عضو  هاـمریت  ات 30  هرود  کی  ادتبا ، نامه  زا  ام  بوخ  تسیچ ؟ اهفرط  نیا  زا  مادـکره  ریـصقت  هک  مینیبب 

ًاعقاو ریت  ات 30  هرود  نآ  .دندرک  یم  باسح  اکیرما  لماع  کی  ناونع  هب  ار  قدـصم  تیرثکا ، ًالـصا  دوب و  رظن  فالتخا  ام    ِ يربهر
.تساوخ ار  ام  قدصم  ریت  زا 30  دعب  .تسا  بلاج  یلیخ  هک  یساسا  رییغت  دروآ ؛ دوجوب  یـساسا  رییغت  کی  ریت  .دوب 30  كانتشحو 

اما .درک  راتفر  ام  اب  درـس  یلیخ  یلو  میتفرگ ، سامت  یمظعم  اب  .میریگب  سامت  یلم » ههبج   » ناربهر اب  ات  میدرک  شـشوک  میتفر و  ام 
هعفد .میتفرگ  وا  اب  سامت  ود  .تسا  بلاج  رایـسب  یمطاف  رتکد  .درک  تبحـص  یمرگ  هب  ام  اب  وا  میتفرگ  ساـمت  هک  یمطاـف  رتکد  اـب 

.تساوخ هجراخ  ترازو  رد  ار  ام  ییاهنت  روطب  مود ، هعفد  ینارکنل و  دمحا  هلیسو  هب  لوا 

؟ درک تکرش  امش  زا  ریغ  یسک  هچ  تفر ؟ یسک  هچ  س :

.میراد مه  دنس  کی  نالا  ام  هک  تسا  نیا  بلاج  .نارگید  هودق و  ناربهر  نامه  زا  رفن  دنچ  ج :

؟ يربتعلخ مناخ  لام  س :

باتک وا  .تسا  هتفرگ  یم  سامت  هک  هدوب  یهورگ  نیمه  وضع  شدوخ  يربتعلخ ، مناخ  ج :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


767 ص :

.تسا هدرک  لقن  ار  ییاهتمسق  یمطاف  رتکد  اب  مه  نادنز  رد  سامت  یتح  اهسامت  نیا  هعومجم  زا  نآ ، رد  هک  تسا  هتـشون  یکچوک 
اجنآ ام  بوخ ، .دریذپ  یم  ار  ام  ياقفر  راب  ود  قدصم  .دنک  یم  دروخرب  هناتـسود  یلیخ  یمطاف  رتکد  تسا ، بلاج  هداعلا  قوف  نیا 
چیه وا  .دـشن  اهزیچ  نیا  هب  رـضاح  قدـصم  .میربب  شیپ  ار  نامیاهراک  میناوتب  یکرتشم  همانرب  یط  اـت  میدرک  دـحاو  ههبج  داهنـشیپ 

.تشادن يراک  چیه  ًالصا  مه  یلم » ههبج   » ِدوخ اب  وا  .تشادن  لوبق  ًالصا  ار  یبزح  هورگ و 

؟ درک وگزاب  ار  نآ  لیلد  دوش  یم  روطچ  س :

ناگتـسب هب  تسه و  يا  هتـسجرب  خیرات  هک  شدوخ    ِ یگدنز خیرات  شدوخ و  تایرظن  شدوخ و  دیاقع  هب  هک  تسا  نیا  شلیلد  ج :
ناونع هب  مه  نئاخ ،   ِ يرتفد پیترس  باختنا  .دز  وا  هب  ار  هبرـض  نیرخآ  مه  نیمه  تشاد و  دایز  دامتعا  .تشاد  دایز  داقتعا  شدوخ 

، یفداصت روطب  مه  یلم » ههبج   » .دوب قدصم  رتکد  تیصاخ  نیا  .دوب  رخآ  هبرـض  نارهت  رهـش    ِ یماظن مکاح  مه  ینابرهـش و  سیئر 
کی اجنیا  دـنتفگ  دـنتفرگن ، یتسرد  باوج  اـجنآ  رد  دـندید  یتقو  .دنتـسشن  تسب  راـبرد  يولج  دـنتفر و  .دـمآ  دوجو  هب  يروجنآ 

.رگید دوب  نآ  رد  مه  یلاغشآ  ره  بوخ  مینکب ، تسرد  یلم » ههبج  »

.دندوب يربتعلخ  يرون و  يدیمع  یلیلخ ، سابع  لیلخ ، س :

اهیا هدوت  هک : دـیوگ  یم  يربتعلخ  باتک  ناـمه  رد  یمطاـف  رتکد  یلو  .میتفگ  ًـالبق  ار  اـهنآ  دـندوب ، نآ  رد  يداـیز  ياهلاغـشآ  ج :
یناکت کی  تسا  یفاک  .تسین  ام  اب  مره  نیا  هیقب  میتسه ، تلود  اب  هک  اـم  ِدوخ  زا  ریغ  ـالاب  نآ  .میتسـشن  مره  کـی  ِرـس  اـم  دـینیبب ،
يورین زا  ریغ  هک  دینکن  روصت  میوگب ؛ اهامش  هب  زیچ  کی  ناتـسود  دیوگ : یم  دعب  .هتفگ  بلاج  یلیخ  وا  .میزیرب  ام  همه  ات  دروخب 

.دراد دوجو  ام  رادفرط  يرگید  يورین  دروآ  دوجوب  ار  نایرج  نآ  ریت  رد 30  هک  امش 

«! هدوت بزح  « ؟ دروآ دوجوب  ینایرج  هچ  ار  نایرج  س :

.دینیبب هلب ؛ ج :

.منک یمن  رکف  س :

؟ ارچ .هدروآ  دوجوب  یسک  هچ  دنادب  هک  تسین  رت  قیقد  یمطاف  رتکد  زا  رگید  دینز  یم  امش  هک  ییاهفرح  دینیبب  ج :

.دوب نشور  هلأسم  کی  ریت   30 س :

 ... نوچ رگید ، زیچ  هدوت ،» بزح   » هدیقع تسا و  نیا  امش  هدیقع  تسا ، امش  هدیقع  نیا  بوخ ، ج :
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.دش هعماج  تیعقوم  مدرم و  تردق  هجوتم  ریت  زا 30  دعب  هدوت » بزح  : » س

يا هیمالعا  دـندمآ و  رگیدـمه  اب  یلم » ههبج   » ناگدـنیامن ییاقب و  رفظم  ياقآ  ریت  بش 30  دینک ، هظحالم  .تسا  امـش  رظن  نیا  ج :
مه یلاع  ذغاک  .میتشادن  مه  ذغاک  اجنیا ، میدمآ  دنتفگ  .مدرک  لقن  ًالبق  نم  هک  تسه  ییاقب  رفظم  تارطاخ  رد  نیا  .دندرک  رداص 

ذغاک نیا  رد  .میدرک  هدافتـسا  نآ  زا  ام  ًادعب  هک  یلاع  رایـسب  يذغاک  داتـسرف ؛ میارب  مدقم  يولع  رگـشلرس  نارهت  یماظن  رادـنامرف 
دش و رـشتنم  ناش  هیمالعا  نیا  .دینک  بانتجا  یماظتنا  ياهورین  اب  دروخرب  هنوگ  ره  زا  ادرف  مدرم ! هکنیا  رب  ینبم  دـنداد ، يا  هیمالعا 

.تشادـن تکرـش  یلم » ههبج   » ًالـصا .تسه  وگو ...  تفگ  نآ  رد  اـهنیا  همه  .درک  رارکت  ار  نآ  مه  ِرـس  تشپ  نارهت  يویدار  بش 
هیمالعا نیا  .دیشاب  نادیم  رد  اوق  مامت  اب  یتسیاب  ادرف  زا  هک  دمآرد  رامعتسا  اب  هزرابم  تیعمج  نیمه  بش 29  هدوت » بزح   » هیمالعا

هنومن بوخ ، دنگنج ، یم  ًاعقاو  نادیم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  دـندرک  یمن  ساسحا  اهنآ  اجنیا  رد  بیترت  نیا  هب  .تسه  فورعم 
هجرد نییاپ و  دمآ  دندرک ، شمادعا  هک  ام  قیفر  گنهرس  ردارب  نوهرپ ، گنهرس  یسودرف  نابایخ  ِرس  رد  تسه  ام  رسفا  نامه  شا 

«. ناریا هدوت  بزح   » وضع دوب و  یبزح  گنهرس  .مگنجب  مدرم  هیلع  متسین  رضاح  نم  تفگ  دنک و  ار  شیاه 

مدرم دش و  لیطعت  رازاب  مینک و  یم  رابرد  هجوتم  ار  رطخ  ام  دورن  رانک  ماوق  رگا  هک  درک  دیدهت  یناشاک  ياقآ  زور  نآ  ریت   30 س :
 ... دش هجوتم  هدوت » بزح   » هزات نآ  زا  دعب  .دنتخیر  نابایخ  رد 

جایتحا وا  هب  هک  میدوب  ام  نیا  تشادن ؛ مه  جایتحا  نآ  هب  دیوگب و  ار  ام  قلمت  تساوخ  یمن  یمطاف  رتکد  دـینیبب ، .تسین  روطنیا  ج :
ناکت کی  میتسه و  مره  نآ  يالاب  ام  هک  میوگ  یم  ار  نآ  عوضوم  ود  ره  .تسا  بلاج  هداعلا  قوف  یمطاـف  رتکد  هتفگ  نیا  .میتشاد 

رد ام  نارادفرط  زا  يا  هظحالم  لباق  ياهورین  ناتدوخ ، ياهورین  زا  ریغ  هک  دینکن  روصت  امش  .میتفا  یم  نیئاپ  نامهمه  میروخب ، هک 
ام شـشوک  نایرج  تسا  نیا  .هتـشادن  یجایتحا  ام  نتفگ  قلمت  هب  نوچ  هتفگ  یمن  ام  قلمت  يارب  یمطاف  رتکد  ار  نیا  دنتـسه  نادـیم 

 ... قدصم و اب  يراکمه  يارب 

؟ دوش یم  هچ  ...و  مه  ربارب  رد  لاعفنا  و  یلم » ههبج   » و هدوت » بزح    ِ» يریگرد نیا  میرذگب ، الاح  هن ؛ س :

یم میدرک و  یم  یفرعم  ار  یلم » ههبج   » تفاثک دارفا  طقف  ام  .میتشادـن  يراک  مه  اب  ًالـصا  میتشادـن ؛ اوعد  یلم » ههبج   » اب هک  اـم  ج :
همانزور  » ریدم .دنتسه  ییاهلاغشآ  هچ  اهنیا  هک  میتفگ 
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«. هراتس

.يزرمارف دمحا  س :

«. هراتس « ؛ هن ج :

.تسین مدای  نالا  س :

ریدقلادبع تسین ، مدای  نآلا  نم  دیدرب  ار  ناشمسا  امش  هک  ییاهنامه  ای  .دوب  ریگب  لوپ  ياه  قاتلاق  نآ  زا  هراتس »  » همانزور ریدم  ج :
اب .دـنتفرگ  یم  سامت  اـه  هناخترافـس  اـب  دـنتفر و  یم  هک  دـندوب  هداد  لیکـشت  ار  یلم » ههبج    ِ» یـسایس تأـیه  یتح  اـهنیا  ...و  دازآ 

همه اهنیا  .دنهدب  ار  ناشکتمحز  بزح  دـهاش ،» همانزور   » جراخم اهنآ  دـش  رارق  نآ  زا  سپ  هک  دـندوب  هتفرگ  سامت  مه  اهییاکیرما 
یم سامت  ام  ياقفر  اب  هاگ  هاگ  هک  مه  حلاص  ياقآ  میریگب !؟ میتسناوت  یم  یـسامت  هچ  اهنیا  اب  ام  بوخ ، .دـندوب  اهلاغـشآ  نآ  ناش 

.دوب يداع    ِ يداع هناتسود  دروخرب  کی  دنتفرگ ،

.دادن ناشن  تبغر  یلیخ  ناریا » بزح   » و هدوت » بزح   » تدحو زا  دعب  حلاص  دنیوگ  یم  س :

یشالت نیلوا  دینیبب ، .دشاب  هتشاد  يا  هجیتن  هکنیا  نودب  دوب ، هناتسود  یحطس و  یلیخ  سامت  دنتفرگ ، یم  سامت  مه  یهاگ  رگا  ج :
بزح  » نیب دـحاو  ههبج  هقرف ، لیکـشت  زا  سپ  .دوب  ناجیابرذآ  نایرج  رد  دـش  یلم » ههبج   » ياـههورگ و  یلم » ههبج   » اـم و نیب  هک 

رد ناریا » بزح   » بوـخ .دـش  لیکـشت  ناتـسدرک » تارکوـمد  بزح   » و ناـجیابرذآ » تارکوـمد  هقرف  «، » ناریا بزح  «، » ناریا هدوـت 
نایرج هدوب  نیا  .دندرک  خیبوت  ار  دوخ  ناربهر  دندش و  نامیـشپ  یلیخ  مه  دعب  دوب ، دهاوخ  زوریپ  هک  درک  یم  روصت  ًاعقاو  تقونآ 

.دعب هب  ریت  زا 30  ام 

...تدح تدش و  نآ  اب  یلو  تشاد  دوجو  هدوت » بزح   » و یلم » ههبج   » نیب يریگرد  ًاددجم  دعب  هب  ریت  زا 30  س :

، میتسه قدصم  رادـفرط  ام  هک  دـنتفگ  یم  ناشدوخ  هک  اهنآ  .دوب  اهتـسیناریا  ناپ  نیمه  اب  ناریا .» بزح   » اب دوبن ، یلم » ههبج   » اب ج :
ًالثم .دندرب  یم  نیب  زا  دندیبوک و  یم  ار  هدوت » بزح   » تارهاظت هنوگره  هک  دندوب  اهنیا  .دـندوب  اهییاکموس  شکوقاچ  ياهتـسیشاف 

ریت زا 23  لبق  زور  هس  هک  درک  مالعا  ًامسر  قدصم  دینیبب  دیـشک ، نوخ  هب  ارنآ  ینابرهـش  سیئر  هک  ریت ، تارهاظت 23  مینکب  ضرف 
ًامـسر هدوت » بزح   » داد و ماجنا  ار  تایانج  هک  دوب  يرگـشلرس  نامه  هک  دندرک ، باختنا  يدـیدج  ینابرهـش  سیئر  ترـضحیلعا ،

ههبج دندوبن ؛ هک  اتود  یکی  طقف  ام ، ياهنمشد  .تسا  هدوبن  ام  زا  ریصقت  ینعی  .تسا  هتشادن  يریصقت  نایرج  نیا  رد  هک  درک  مالعا 
اب دوب  یکلم  لیلخ 
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هتـسد نآ  زا  هکنآ  زا  لبق  هک  دـندوب  اه » تسیناریا  ناپ  بزح   » نیا .ییاقب  رتکد  ياقآ  ناشکتمحز » بزح   » شاـبوا هتـسدوراد  ماـمت 
.دوب بارخ  ناشراک  یلیخ  دنوشب  ادج 

 ... روپکشزپ و س :

یهاگ دوب و  بارخ  ناـشراک  یلیخ  دـنوشب ، ادـج  اـهنیا  هکنیا  زا  لـبق  .رگید  فرط  کـی  رهورف  دوب ، فرط  کـی  رد  روپکـشزپ  ج :
.دندرک یم  يراکمه  سیلپ  اب  هدوت » بزح   » تارهاظت هیلع  .دیسر و  یم  اهزیچ  نیا  یشکوقاچ و  هب  ناشراک  تاقوا 

.میرخ یم  يا  هدوت  نادریش  باریس  هک  دنتفرگ  یم  تسد  هب  وقاچ  هک  دیدرک  یم  لقن  رهورف  زا  امش  س :

.ما هدینشن  نم  يزیچ  نینچ  ج :

؟ اکموس نایرج  نآ  س :

.هدوبن رهورف  اکموس ، ج :

.دندوب هداز  یشنم  لاثما  نویامه و  شویراد  اکموس  رد  س :

ام ياهنمـشد  اهنیا  .ناملآ  ياه  سا  سا  لثم  .دنتـشاد  همق  دـندوب و  تسیـشاف  هک  اـهنآ  .دـندوب  هداز  یـشنم  نویاـمه و  شویراد  ج :
ندرگ هب  طقف  ار  ریـصقت  اقآ  نیا  هتفگ  قباـطم  یتسیاـبن  تهج  نیا  هب  .دوشب  رارقرب  يا  هطبار  هجو  چـیه  هب  دنتـشاذگ  یمن  دـندوب و 

.دنزادنیب ناریا » هدوت  بزح  »

...يدصرد هکلب  تسین ، هدوت » بزح   » ندرگ طقف  اهریصقت  مامت  هن ؛ س :

نم هک  تسا  یخیرات  گنن  هرود  کی  ًالصا  .تسا  روآ  تلاجخ  ًالـصا  هک  میتشاد  يراتفر  ریت  زا 30  لبق  ام  هک  تسا  نیا  ملسم  ج :
جنرآ ات  قدصم  تسد  هک  متفگ  متـشون و  ار  هلاقم  نآ  نم  داتفا ، قافتا  نآ  هک  ریت  هیـضق 23  نامه  رد  نآ ، زا  هلحرم  کی  رد  ًاعقاو 

نآ رد  هک  تسا  هتـشون  شتارطاـخ  رد  هدرک و  لوـبق  مه  تدوـج  یتـح  ار  نیا  .مدرک  هیرگ  نیا  يارب  ًاـعقاو  نـم  .دـمآرد  نوـخ  زا 
.ام بزح  لخاد    ِ يراتفرگ عضو  ام و  عضو  تسا  نیا  دوب ؛ فلاخم  يرونایک  نایرج ،

نارـسفا دـنیوگ  یم  .منک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  هرابود  .دوبن  اسر  باوج  اـما  میدوب  هدرک  حرطم  رگید  یعون  هب  ار  لاؤس  نیا  س :
یم رودقملا  یتح  دیسر  یم  بزح  روتسد  رگا  .دنتشاد  يرمک  هحلسا  یگمه  دندوب ، رفن  دصتفه  دصـشش ، دودح  هک  هدوت » بزح  »

.دنزادنا ریخأت  هب  ای  دننک و  دوبان  ار  اتدوک  ای  دادرم ، زور 28  رد  ناگدننکرهاظت  نایچاتدوک و  رورت  اب  دنتسناوت 

رد هکنیا  يارب  تسا ، هدیباوخ  فهک  باحصا  فورعم  راغ  رد  هدننک  لاؤس  نم  رظن  هب  ج :
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رد هدش  رشتنم  باتک  نیا  مود  پاچ  رد 1372  .هرامش  رازه  کی  تسیب و  رد  يرونایک » تارطاخ   » مان هب  هدش  رـشتنم  یباتک   1371
دشاب هدیدن  ار  باتک  نیا  هک  تسه  قفاوم  فلاخم و  ناریا  رد  یسک  رتمک  .هرامش  رازه  هس  یس و  ًاعمج  ینعی  هرامـش  رازه  هدزاود 

زا رتشیب  ًالـصا  ام  هک  هدش  هتـشون  ًاقیقد   288 تاحفـص 287 ، رد  باتک  نیا  رد  هک  مینیبب  ًـالوا  .تسا  هدـیدن  ار  باـتک  نیا  اـقآ  نیا 
هک دندوب  نارهت  رد  رفن  يا  هدرخ  تسیود و  دودح  رد  طقف  دادعت  نیا  زا  میتشادن و  ناریا  مامت  رد  رسفا  شـش  تصـشودصراهچ و 

تسیب .دنتشادن  ملباراپ  مه  اهنیا  هک  دندوب  یکشزپ  يوجشناد  کشزپ  رفن  شش  تسیب و  دندوب  وجشناد  ناشرفن  ود  هاجنپ و  اهنیا  زا 
تسیب و .دندوب  نابلخ  رسفا  رفن  تسیب  .دنتسه  نارهت  هشوگ  مادک  رد  هک  دوبن  مولعم  ًالصا  هک  دندوب  ینف  یسدنهم ، رسفا  رفن  جنپ  و 

رـسفا رفن  هـس  تـسیب و  میتشاذـگ ، یم  نـتفرگ  ربـخ  يارب  تاـنیمأت  رد  طـقف  ار  اـهنیا  اـم  ًـالومعم  هـک  دـندوب  ینابرهـش  رـسفا  رفنود 
.میتشاد هدایپ  رسفا  رفن  هدفه  دندوب ، نارهت  رود  رد  هک  دندوب  يرمرادناژ 

تـسکش ياتدوک    ِ یـشوخلد هب  قدصم  رتکد  داتـس  سیئر  ياقآ  بانج  هک  رتمهم  اهنیا  همه  زا  .دوب و  نکممریغ  اهنیا  هب  یـسرتسد 
رتاـئت یفمآ  رد  هاگـشناد  نلاـس  رد  دوب  هدرک  توعد  ار  دـنراد  ساـسح  ياـج  هک  ییاـهنآ  زا  ریغ  نارـسفا  ماـمت  دادرم ، هدروخ 25 

، يدمحم ناورـس  ِدوخ  هرابود  زاب  مه  شدهاش  .دندوب  هدش  عمج  اهنآ  همه  .دـننک  تبحـص  دادرم  يزوریپ 25  هرابرد  هک  هاگـشناد 
هدـش عمج  همه  اجنآ  رتائت  یفمآ  نوریب  رد  یتح  هک  دوب  رپ  ردـقنآ  دـندوب و  هدـش  عمج  همه  .میدوب  اـجنآ  اـم  تفگ  .دـندوب  اـجنآ 

.دندوب

؟ دادرم حبص 28  س :

هتفرگ كریـس  ار  نارهت  شابوا  هدع  کی  رهظ  کیدزن  .دـیآ  یم  رترید  یمک  راسمیت  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  هک  دادرم ؛ حبص 28  ج :
هتـسهآ هتـسهآ ، منکب  مناوت  یمن  يراک  چیه  هک  مدید  مه  نم  دیوگ  یم  مه  وا  .دوش و  یمن  رازگرب  ینارنخـس  دندوب  هتفگ  .دندوب 

؟ میشاب هتشاد  یسرتسد  نارسفا  نیا  هب  يروج  هچ  ام  .متفر  نام  هناخ  فرط 

هب شیارگ  بذاک  وج  هب  هجوت  اب  درک ! باختنا  ار  ام  مسینومک  هکلب  میدرکن ، باختنا  ار  مسینومک  ام  دـیوگ : یم  یکلم  لیلخ  س :
شیارگ رویرهش 1320 و  رد 20  دادبتسا  تسکـش  زا  سپ  هچ  رفن و  هورگ 53  ناخاضر و    ِ یهاش متس  نارود  رد  هچ  مسیـسکرام ،

اب تشاذـگ ؟ هحـص  یکلم  لیلخ  هتفگ  رب  ناوت  یم  يدـح  هچ  ات  دادرم ، ياـتدوک 28  هقرف و  تسکـش  زا  سپ  بزح و  هب  یناـهگان 
مزینومک و ياهنیسیروئت  زا  یکی  ار  یکلم  لیلخ  هکنیا  هب  هجوت 
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.دنناد یم  ناریا  رد  مزیلایسوس  اهدعب 

تفگ کی  رد  مرضاح  نم  بوخ ؛ دنناد  یم  مسیلایسوس  نیسیروئت  مه  دعب  مسیسکرام و  نیـسیروئت  ار  یکلم  لیلخ  هک  ییاهنآ  ج :
هک ام  ِدرف  نیرتهب  يارب  هک  يزیچ  رثکادـح  .دزاس  یم  ار  يروئت  هک  یـسک  ینعی  نیـسیروئت  اقآ ! .منک  ثحب  منیـشنب و  اهنآ  اب  وگو ،

.نیتشینا ینعی  نیسیروئت  دراد ؛ ینعم  یتغل  ره  .ناد  يروئت  مییوگب : میناوت  یم  هدوب ، يربط 

دنتشاد یبتکم  ره  رد  ییالاب  داوس  هک  یناسک  هب  ًالومعم  اما  تسا ، تسرد  دییامرف  یم  امش  هک  يوغل    ِ ینعم هدوب ، حلطصم  نیا  س :
.تسا بتکم  نالف  نیسیروئت  اباب  نیا  دنتفگ  یم 

هابتشا نیا  مییوگب  هک  دوش  یم  ادیپ  نآ  زا  اج  کی  ًالقا  .میشاب  نآ  میلست  میناوت  یمن  ام  هک  یسراف  نابز  رد  هدمآ  هک  یطلغ  ره  ج :
.تسا

؟ هدوبن نیسیروئت  مه  يربط  ناسحا  یتح  هک  دییوگ  یم  امش  س :

.تسا هدرک  عضو  يروئت  هچ  وا  رخآ  ًالصا  هدوبن ، نیسیروئت  ج :

؟ تسا هدوب  یسک  هچ  هدوت » بزح   » رد نیسیروئت  سپ  مینک  فذح  ار  ناسحا  رگا  الاح  س :

.سک چیه  ج :

؟ دیتشادن ًالصا  س :

.میتشاد ارچ ، ج :

.زادرپ هیرظن  نیسیروئت ، ناد ، يروئت  هن  س :

.دوبن زادرپ  هیرظن  وا  رخآ  ج :

.دوبن یسک  رگید  مینک ، فذح  ار  ناشیا  رگا  س :

.نتورف لثم  رگید  ياه  هچب  مه  دوب و  شنمدار  مه  دوب ، جریا  ارچ ؛ ناد  يروئت  ج :

.يربط هب  دسر  هچ  ات  دوب ، داوس  یب  مه  لیلخ  هب  تبسن  شنمدار  س :

.ار نارگید  هن  دیتخانش و  ار  شنمدار  هن  ج :
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.تسین وا  زا  يراثآ  رخآ ؛ س :

؟ تسا هدوب  يزیچ  هچ  هدوت » بزح   » هب یشاحف  زا  ریغ  یکلم  لیلخ  راثآ  دینیبب  ج :

.مزیلایرپما مسینومک و  نیب  موس  هار  نآ  رگید ؛ ارچ  س :

 ... رتکد .درک  یم  يزاس  تب  ناتسلگنا  رد  هک  یسک  نآ  تسا ؛ شزاس  تب  نآ  ِدوخ  لام  موس  هار  ج :
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.تسا ییاپورا  تسیلایسوس  کی  س :

تسا هلمج  نامه  نیع  نیا  .دندرک  تسرد  اهکچ  ار  موس  هار  نیا  هدش ، داجیا  اپورا  رد  موس  هار  نیا  ًالصا  دیوگ  یم  شدوخ  وا  ج :
نیب اـقآ ! هتفگ  هتفرگ و  اـپورا  زا  ار  يزیچ  کـی  هدـمآ و  وا  .تسه  رتکد  ِدوخ  تـالمج  رد  نیا  .تسین  یکلم  موس ، هار  قـالخ  هک 

نیمه سلگنا ، سکرام و  زا  دعب  اپورا  رد  .تسه  اپورا  رد  شیپ  تقو  دنچ  لام  یتسیلایـسوس  نایرج  کی  مزینومکدض  مزینومک و 
نیا .دوبن  هزات  زیچ  کی  نیا  .اه  تسینومکدض  اهتـسینومک و  طسو  دح  ینعی  دندش ، ادیپ  تسیلایـسوس  بازحا  .تسا  هدوب  میـسقت 
یم دنرادن  ناشدوخ  رد  يزیچ  نوچ  تسا  دارفا  هنوگ  نیا  ناهرب و  لاثما  راک  ندرک ، تسرد  يروئت  اهنیا  زا  ندرک ، یطاق  ار  اهزیچ 

؛ تسا هدوب  همظعم  هکم  رد  هک  یتب  هچ  دـینیبب  .میتسه  نیا  وریپ  ام  تسا ، نیا  نک  هاگن  اـقآ ! دـنیوگب  دـننکب و  تسرد  یتب  دـنهاوخ 
.تال لبه و  تب 

؟ دوب دیدرف  دمحا  وا  .دنتشاد  رگید  نیسیروئت  کی  س :

یم رگا  .میناشنب  شیاج  ار  يزیچ  ره  یتسیاب  ام  .دوب  یمالـسا  ناملـسم و  دوب و  هاگـشناد  رد  دوب ، فوسلیف  دـیدرف  دوبن ، ام  لام  ج :
یطلغ زیچ  ام  رگا  .دشاب  تسرد  زیچ  دـیاب  دریگب ، دای  ار  يزیچ  کی  ناوج  لسن  نیا  هک  میهدـب  ناوج  لسن  هب  يزیچ  ًاعقاو  میهاوخ 

.میدرک مرج  میهدب ، نآ  هب  ار 

زا یلیخ  هـک  ههد 20  رد  تسه  ثحب  کـی  مـیدرکن ،» باـختنا  ار  مسینوـمک  اـم  درک و  باـختنا  ار  اـم  مسینوـمک   » هـکنیا یلو  س :
ییاج نوچ  دمآ و  هنحص  رد  یسایس  لکـشتم  بزح  هورگ و  نیلوا  ناونع  هب  هدوت » بزح   » هک دننک ، یم  حرطم  ار  نآ  نارکفنـشور 
ههبج  » .اجنآ دنتفر  اهنآ  دمآ ، موس » يورین   » هک دعب  .دنتفر  هدوت » بزح   » هب سپ  دـننکب ، تیلاعف  اجنآ  دـنناوتب  نارکفنـشور  هک  دوبن 

.دنریگب ار  اههاگشناد  وج  دنتسناوت  یتح  هک  دندرک  ادیپ  شیارگ  یلم » ههبج   » هب  ِ ًاددجم اهنیا  زا  يرایسب  دش  تسرد  هک  یتقو  یلم »
بزح دنتـشادنپ  یم  ًاتدمع  دندوب و  یتسیـسکرام  یتسیلایرتام و  شنیب  دـقاف  بزح ، ياضعا  هدوت و  بزح  ناربهر  رثکا  دـنیوگ  یم 

لئاـسم دادرم و  و 28  تارکوـمد » هقرف   » ياـیاضق زا  سپ  یلو  .دـندرک  ادـیپ  شیارگ  بزح  هب  اذـل  تـسا  يدازآ  تلادـع و  عفادـم 
بزح هب  هک  يدارفا  تیرثکا  شیارگ  دنیوگب  دنهاوخ  یم  اذـل  .دـندرک  اهر  ار  بزح  دـش ، نشور  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  يدـعب ،

.مسیسکرام مسیلایرتام و  ياهشزومآ  لیلد  هب  هن  هتشاد ، یعامتجا  ییارگنامرآ  یهاوخیدازآ و  یهاوخ و  تلادع  رد  هشیر  دنتفر 
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، ناناقهد نارگراک و  شا ، هداس  دارفا  هک  تسا  بزح  مادک  .تسه  عالطا  یب  بازحا  ایند و  عاضوا  زا  یلیخ  هدننک  لاؤس  ًارهاظ  ج :
؟ دنتسه يروج  نیا  اپورا  تسینومک  بازحا  .دننادب  ار  مسیسکرام  همه ، اهنیا 

.تسه ناشروظنم  نارکفنشور  دح  رد  يدارفا  هکلب  تسین ، اهرگراک  نیا  ناشروظنم  یلو  س :

.دندوب ناقهد  رگراک و  دارفا ،   ِ تیرثکا دیوگ  یم  .دیهدب  هزاجا  ریخن ؛ ج :

.دشاب دناوت  یم  مه  وجشناد  هن ؛ س :

همه اهنیا  هک  ناشیا  ياعدا  نیا  هکنیا  ًالوا  .دـندوب  تیلقا  ياههورگ  مه  اهنآ  .دـندوب  ناقهد  رگراک و  بزح ، تیرثکا  میوگ  یم  ج :
بزح نیرتدنمورین  دارفا ، دادـعت  ظاحل  زا  دادرم  زا 28  لبق  هلـصاف  رد  هکنیا  يارب  .تسا  دنرچ  دـنتفر ، نوریب  بزح  زا  شاوی  شاوی 
دنتفر رانک  بزح  زا  يا  هدع  دادرم  زا 28  دعب  تسا ؛ تسرد  .دندوب  دارفا  نیرتدنمورین  لکـشتم ، يورین  ظاحل  زا  تسا و  نآ  خیرات 

نارگراک همه  شاوی  شاوی ، .دش  لیکـشت  مود  هرگنک  لوا و  هرگنک  هلـصافالب  اما  دـندرک ، توکـس  مه  يا  هدـع  مک و  یلیخ  یلو 
یم ادیپ  شیاه  هتـشون  رد  دیهاوخب ، اجک  ره  .يا  هماخ  رونا  رتکد  ياقآ  بیغ : زا  دهاش  میراد ، دـهاش  کی  رگید  اجنیا  دنتـشگرب و 
نانچ هک  دندرک  ادیپ  ار  نیا  ناکما  اجنآ  اه  يا  هدوت  دـندرک ، ینادـنز  رد 1327  ار  اـم  هک  یتقو  دـسیون  یم  لوا  .مروآ  یم  منک و 

شیارگ اهیا  هدوت  فرط  هب  يدایز  رایـسب  هدـع  اجنآ  رد  .دـننکب  همکاحم  ار  تلود  هک  دـننکب  یعافد  نانچ  دـنهدب و  ناشن  یتماهش 
ناش همه  هک  فرح  نیا  .مروایب  دهاش  مناوت  یمن  نیا  زا  رتهب  رگید  نم  .دسیون  یم  يا  هماخ  رونا  رتکد  رگید ، ار  نیا  .دـندرک  ادـیپ 

.تسه اهباوخ  نآ  زا  دنامن ، سک  چیه  رگید  دنتفر و 

.تسا یهاوخیدازآ  یهاوخ و  تلادع  هلمج  نآ  مروظنم  هن ؛ س :

اهنآ .دوب  هدوت » بزح   » هتیمک اجنآ  دوبن ، هار  ًالـصا  هک  یهد  رد  هتفگ ، يا  هبحاصم  رد  یمـشاه  ياقآ  .تسا  تسرد  ًـالماک  نیا  ج :
یبهذـم اهنیا  ناقهد  هچ  رگراک ، هچ  ناریا » هدوت  بزح   » دارفا تیرثکا  دـندوب ، یبهذـم  ناش  همه  دنتـسناد ، یمن  ار  مسیـسکرام  هک 

.دندمآ یم  مینک ، یم  هزرابم  يدازآ  يارب  ام  هکنیا  یهاوخ و  تلادع  نامه  يارب  طقف  اهنیا  .دندوب 

.تسا هدوب  هدوت » بزح   » زا رتشیب  رگید  ياهنایرج  و  یلم » ههبج   » هب شیارگ  دادرم  زا 28  دعب  مه  ام    ِ یهاگشناد ياهطیحم  رد  س :

.دنتشادن یباسح  يورین  هنوگچیه  اهنآ  رد 28  هن 28 ؛ زا 32 ، دعب  ج :
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.دندوب یلم  تموکح  عفادم  اههاگشناد  وج  دوب ، ریگرد  یلم » ههبج   » اب مه  ریت  زا 30  لبق  هدوت » بزح   » هک عقوم  نامه  س :

.دنتشاد يدنمورین  یلیخ  هوق  ام  نایوجشناد  عقوم  نامه  رد  .تسین  روج  نیا  ج :

؟ قدصم عفادم  ای  دوب  قدصم  هیلع  هاگشناد  وج  عقوم  نآ  س :

ار بزح  هعومجم  طلغ  تسایس  نامه  یلو  میتشاد ، يدایز  دارفا  ام  هاگشناد  ریت ، ات 30  میدوب  قدصم  هیلع  ام  هک  نارود  نآ  رد  ج :
.دندرک یم  هرادا 

.هلب صاخ  فیط  .منک  یم  ضرع  یمومع  وج  دید  زا  س :

.دوب هچ  دینادب  ار  یمومع  وج  هک  دیدوب  تقونآ  امش  ایآ  مناد  یمن  نم  ج :

.هن س :

اب ام  كرتشم  ياـهورین  .دوبن  روج  نیا  یمومع  وج  میوگ  یم  نم  .هتفگ  دـنرچ  هتفگ ، ارنیا  یـسک  کـی  .دـییوگ  یم  ار  نیا  ارچ  ج :
ههبج رگید  ریت  .ریت 30  ات 30  میدرک ، یم  يراکمه  مه  یهاگ  میتشاد ، اوعد  یهاگ  .دـندوب  رگیدـمه  اـب  اـجنآ  رد  اـه  « یلم ههبج  »

.هاگشناد رد  صوصخب  دش ، لیکشت  دحاو 

؟ دوب هچ  هیرظنم  هسلج  .تسا  ربخ  هچ  نارهت  رد  تسناد  یمن  ًالصا  تشاد و  هسلج  هیرظنم  رد  ریت  رد 30  هدوت » بزح  : » س

.تسا دنرچ  زیچ  کی  ج :

؟ دوب يا  هسلج  نینچ  هک  تشادن  اعدا  یسک  دوبن  يا  هسلج  نینچ  ًالصا  س :

نامزاس  » هیمالعا ریت  بش 29  .میشاب  هتشاد  هسلج  هک  میدوبن  تقو  چیه  هیرظنم  رد  ًالـصا  ام  .هدرک  ادیپ  ربخ  اجک  زا  .دوبن  ًالـصا  ج :
.دـنهد یم  يزیچ  نینچ  يزکرم  هتیمک  رظن  نودـب  اهنآ  بش  نآ  .دـمآرد  ریت  تارهاظت 30  رد  تکرـش  يارب  ام  رامعتـسا » اب  هزرابم 

رداص هیمالعا  هتـسناوت  یمن  هک  بزح  نوچ  دنـسیون ، یم  هیمـالعا  يزکرم  هتیمک  رظن  اـب  طـقف  اـهنآ  .تسا  نکمم  ریغ  يزیچ  نینچ 
.دینکن ادیپ  اه  یماظن  اب  يدروخرب  هنوگ  چیه  هک  دنتفگ  دنداد و  هیمالعا  اهنیا  و  یلم » ههبج   » .میوگ یم  رگید  هعفد  کی  نم  .دـنک 

تشاد رارصا  ردقنیا  قدصم  رتکد  هکنیا  .دندرک  یم  ادیپ  دروخرب  دیاب  هرخالاب  دندمآ  یم  نادیم  رد  رگا  نوچ  دینکن  تکرش  ًالصا 
ام زا  دننکـشب و  ار  اهنآ  ملق  مهد  یم  روتـسد  نم  هک  درک  دیدهت  اهنآ ، اب  ياوعد  ياجب  .دنکن  تکرـش  نیفدـت  رد  هدوت » بزح   » هک
یم قدـصم  ای  هدوب ؟ هچ  هیـضق  نیا  تسا  هدوب  یعـالطا  کـی  يور  نیا  .مینکن  تکرـش  ناگدـش  هتـشک  نیفدـت  يارب  هک  تساوخ 

؟ دهدب يزایتما  هچ  هدوت » بزح   » هب تساوخ 
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ار ارزو  هعفد  دنچ  .دهدب  زایتما  هک  هتـشاد  یـضرم  هچ  هتـشاد  یمهم  شقن  ریت  رد 30  هدوـت » بزح   » هک تسناد  یمن  رگا  مـناد  یمن 
ام يارب  نالا  .مینکب  ظفح  ار  تدحو  دیاب  نآلا  ام  تفگ  داتسرف و  ار  ارزو  تسه ؟ ناتدای  ییاقب  رفظم  نیب  شکمشک  امـش  .داتـسرف 

اجنآ رگا  اهراد  قامچ  هب  مداد  روتـسد  نم  تفگ  وا  .میراذـگب  رانک  نآلا  ار  فالتخا  دـیاب  مینک و  ظـفح  ار  تدـحو  هک  تسا  مهم 
دیاب ام  دینیبب ؛ بیترت  نیا  هب  .دینکن  تکرـش  اهامـش  هک  درک  شهاوخ  ام  زا  وا  .دننکـشب  ار  وا  ندرگ  دوشب ، ادـیپ  يا  هدوت  هناد  کی 

.دوش یمن  خیرات  ّالاو  مینادب  شیاه  هزیر  مامت  اب  قیقد  ًاعقاو  قیقد ، ار  خیرات 

بزح  » تسایـس هب  یطبر  .تسا  شدوخ  هب  طوبرم  دـنک  یم  حرطم  قدـصم  دروم  رد  يروناـیک  ياـقآ  هک  یبلاـطم  دـنیوگ  یم  س :
دـشیدنا و یم  روطنامه  ًالثم  مه  نآلا  دیـشیدنا  یم  عقوم  نآ  شدوخ  هک  تسا  یتایرظن  نیا  .ریت  زا 30  دعب  صوصخب  درادن ، هدوت »

.تسا بزح  زا  ادج 

رگید تفریذـپ و  ار  شدوخ  هابتـشا  يربـهر ، ماـمت  ریت  زا 30  دـعب  متفگ  نم  هک  روطناـمه  .تـسا  تاـماهتا  نآ  زا  زاـب  مـه  نـیا  ج :
پاچ همانزور  رد  ار  رظن  نیا  دیوشب و  هفخ  اهامـش  تسا و  نیا  میوگب  مهدب و  رظن  رفن ، شـش  لباقم  رد  متـسناوت  یمن  هک  يرفنکی 

.دینک

وا عضو  دوب ؟ سامت  رد  بزح  اب  ییاقـشق  لـیا  ناـیم  رد  وا  اـیآ  درک ؟ یم  يراـکمه  سیلپ  اـب  یقتم  یلع  هک  تسا  تسرد  اـیآ  س :
؟ دش هچ  شماجنارس  دوب و  هنوگچ 

بزح هکنیا  زا  دعب  یلو  .دوب  اهنآ  وزج  مه  یقتم  هک  میداتسرف  ار  رفن  دنچ  متفگ  .متفگ  ًالبق  اه  ییاقشق  نیب  وا  نداتـسرف  هرابرد  ج :
ردقنآ وا  یلو  .دـنکب  يراکمه  دـشن  رـضاح  دـش و  میلـست  دـش و  راتفرگ  يربهر  زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  مه  یقتم  دـش ، هدیـشاپ 

همان امش  يارب  ءاضما  ات  ود  اب  نم  هک  تفگ  نآ  رد  داتـسرف و  جراخ  هب  ام  يارب  ییانـشآ  هلیـسوب  تشون و  همان  کی  هک  دوب  فیرش 
مدوخ   ِ یعقاو رظن  تسا  مدوـخ  رظن  نیا  میتـسرف  یم  هک  رگید  یکی  تسا و  كاواـس  رظن  هدـید ، كاواـس  ار  نآ  یکی  مسیوـن : یم 
یناسآ راک  نادـنچ  هجنکـش  لمحت  نوچ  .داد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  منک  یم  عافد  وا  زا  نم  .درک  رخآ  اـت  مه  ار  راـک  نیا  و  تسه ،

.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یمن  همه  تسین و  یناسآ  راک  نداد ، همادا  ندنام و  تسین و 

.دنوش ادج  نآ  زا  دنتسه  نویـساردفنک  رد  هدوت » بزح   » زا هک  یناسک  مداد  روتـسد  لاس 1353  رد  نم  دیوگ : یم  يردنکـسا  س :
؟ یصخش رظن  ای  دوب  بزح  رظن  يردنکسا  رظن  ایآ  دندرک ؟ تعاطا  بزح  يردنکسا و  زا  ردقچ  دراد ؟ تحص  هیضق  نیا  ایآ 
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یمن نم  دندروآرد ، ار  نیا  خاروس  مادک  زا  تسا و  هتفگ  ار  نیا  اجک  هک  مرادن  ربخ  يردنکـسا  رظن  زا  يزیچ  نینچ  زا  نم  هللاو  ج :
، دـندوب هدـش  فلاـخم  هک  یمیدـق  ياـهیبزح  دوخ  دـندرک ، تسرد  ار  نویـساردفنک  هکنیا  زا  دـعب  مناد  یم  ار  نیا  طـقف  یلو  .مناد 

تیعقاو کی  نیا  دنتـشاذگ ؛ رانک  شاوی  شاوی  ار  اـهنآ  دنتخانـش و  یم  ار  دـقتعم  ياـهیبزح  همه  ینارهت ، اـبابناخ  ناـمه  هتـسدوراد 
.تسا

رد كاواـس  ایـس و  هک  داد  هلاـقم  کـی  هیناـیب و  اـتود  بزح  .تسین  مداـی  اـی 54 ، دوب  لاـس 52  هک  تسا  نیا  مـه  ثـحب  کـی  س :
.مدید مه  تایرشن  رد  مدناوخ و  نم  .تسا  یفارحنا  يدنور  شدنور ، دندرک و  ذوفن  نویساردفنک 

.54 ، 53 ج :

.میوگب ًاقیقد  مناوت  یم  هدنیآ  هعفد  .تسا  نم  فرط  زا  دیدرت  نیا  س:

.متشادن تکرش  بزح  راک  رد  ًالصا  مدرک و  یم  راک  یمداکآ  رد  نم  ياهلاس 53 و 54  .میدمآ  ناریا  هب  لاس 58  ام  ج :

، تسا ایند » هلجم   » لام یکی  .مراد  ار  شا  هیمالعا  نآ  نم  یتح  .مراد  نم  .دیدیدن  امـش  ًالـصا  ایآ  هینایب ، کی  تسا ، هلاقم  کی  س :
.تسا بزح  هینایب  مه  یکی 

دوب يدالوف  یکی  .دندرک  فارتعا  ناشدوخ  ًادعب  .میتخانـش  یم  نویـساردفنک  ِدوخ  رد  ار  اه  یکاواس  .میرادـن  دـیدرت  ار  نیا  ام  ج :
، دندوب دایز  اهنآ  ریاظن  دندوب و  یکاواس  ناش  همه  اهنیا  .یمصاع  داد ؛ یم  نوریب  ار  هواک » هلجم   » مه یکی  دوب و  كاواس  وضع  هک 

.اهنیا یمرخ و 

؟ دوب مه  ایس  هک  درک  تباث  دوش  یم  روطچ  س :

کی ره  تسناوت  یم  كاواس  .دنتشاد  کیدزن  ِيراکمه  رگیدمه  اب  ایس  كاواس و  متـسه  دقتعم  نم  .منکب  تباث  مناوت  یمن  نم  ج :
.دهدب ایس  لیوحت  ار  شدوخ  ياهزیچ  زا 

رد ار  شدوخ  يذوفن  دوب  هتـساوخ  ایـس  زا  كاواس  هک  دوب  هدمآ  يدنـس  اجنآ  .تسا  هدـشن  پاچ  زونه  هتبلا  مدـید ، یباتک  نم  س :
نم تاذ  رد  ًالـصا  .مدوب  نویـسیزوپا  وزج  هشیمه  هدوت » بزح   » رد نم  دیوگ : یم  يورـسخریما  کباب  .دنکب  یفرعم  نویـساردفنک 

لادج رد  بزح    ِ يربهر اب  هورگ  نآ  هک  مدوب  یهورگ  رد  مدوب و  ناوج  یلیخ  مه  قدصم  نامز  رد  .هدوب  نویـسیزوپا  رادـقم  کی 
يوروش اب  هطبار  نم  .مدش  همکاحم  یبزح  هاگداد  رد  تقونآ  نم  .متـشادن  لوبق  قدصم  لابق  رد  ار  بزح  تسایـس  نم  .دوب  یمئاد 

راک یهاوخ  یم  وت  کباب ! یتسه  فیحن  وت  تفگ : نم  هب  يرونایک  .مینک  لح  ار  هلئسم  نیا  دیاب  ام  .متسناد  یم  بویعلا  ما  ار 
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مدآ تفگ : یم  يرونایک  .متفگن  غورد  مرمع  رد  تقوچیه  نم  .مدـش  ینابـصع  نم  .دوش  یمن  دروخرب  نیا  اب  .یـشاب  هتـشاد  یبزح 
نآ دـش و  عورـش  زا 1336  ًاـبیرقت  نم  يارب  يوروـش  هلئـسم  .تسا  نشور  شـضغب  نوـچ  تسا ، نشور  کـباب  اـب  شباـسح  هشیمه 

ياقفر .دش  عورش  لاس 1356  زا  نم    ِ يوروشدض هدنورپ  .مداد  فلاخم  يأر   AUS ياروش رد  تقو  نآ  نم  هک  ناتسراهب  يارجام 
ار هلئـسم  نیا  شاوی  شاوی  نم  .تسا  مهم  یلیخ  نم  يارب  ناجیابرذآ  ثحب  .دـنرادرب   AUS زا ارم  هک  دنتـساوخ  بزح  زا  يوروش 

يرونایک .دوش  ادج  ناریا  زا  دـناوت  یم  ناریا  زا  یـشخب  مدـید  هبترمکی  .تسا  هدوبن  هنابلط  لالقتـسا  نایرج  ًالـصا  هک  مدـش  هجوتم 
رد يردنکـسا  جریا  رادـید  هب  درک  یمن  تأرج  اـپورا  رد  ناـمزاس  لوئـسم  داژنراـطع  هک  دوب  هدروآ  دوجوب  صاـخ  عـضو  يردـقب 

.دوب بلاج  یلیخ  ام  يارب  يردنکسا    ِ یتسیمرفر رکفت  .دورب  ناتسرامیب 

بزح یمومع  تسایـس  فلاـخم  نم  دـیمهف  وا  هکنیا  .میوگب  مناوت  یمن  يزیچ  نم  هک  دـنک  یم  ییاـهاعدا  وا  میوـگب !؟ هچ  نم  ج :
.دندوب اهنآ  فرط  یبزح  ياهرداک  مامت  .متسه 

؟ ار امش  دنتشاذگ  رانک  لاس 50  زا  س :

هب هعفدکی  یلاس  درک و  یم  راک   AUS رد وا  .میتشادن  سامت  کباب  اب  ًالـصا  ام  اپورا  نارود  رد  .تسا  ناریا  نارود  لام  نیا  هن  ج :
 ِ یمومع تسایس  اب  نم  هک  دندیمهف  اهنیا  هکنیا  زا  دعب  .دیوگ  یم  تسار  وا  تسا ، ناریا  لام  نیا  .میتشادن  سامت  ام  .دز  یم  رـس  ام 

یتلایا هتیمک  ياهرداک  هیقب  .دندرک  یم  تیوقت  هک  اهنیا  هتـسدوراد  نایراخاز و  اهرداک ؛ مامت  دوبن ، اهنت  نآ  .متـسه  فلاخم  بزح 
.دنتسناد یم  حیحص  ار  نم  عضاوم  ًاعقاو  ینعی  دندرک  یم  دییأت  ار  نم  رظن  اهناتسرهش  ياه  هتیمک  و 

؟ تشاد شدوخ  ناسمه  ياهپیت  هب  تبسن  يزایتما  یگتسجرب و  هچ  دوب ؟ هچ  بزح  رد  کباب  هویش  ادتبا  زا  س :

.دوب مه  تالیکشت  لوئسم  دش ، مادعا  هک  ام  تسود  شدوخ ،   ِ يدرگاشمه الاو  نارگید ، زا  رتاعدارپ  چیه ؛ ج :

؟ يدصر س :

مه بزح  رد  دوب و  رت  هتـسجرب  بتارم  هب  مه  وا  زا  نم  هدـیقع  هب  ناجیابرذآ  رد  .دـندوب  مه  يدرگاشمه  یتیالو ، مه  زا  ریغ  هلب  ج :
.دوب رتالاب  یلیخ  کباب  زا  شا  یبزح  ماقم 

هک دیتشاد  یتاراشا  مه  امش  ِدوخ  متسناد ، یم  بویعلا  ما  ار  يوروش  اب  هطبار  نم  س :
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.دز بزح  هب  یتابرض  بزح  ياه  یگتسباو  یگدنبسچ و 

لباق دوب و  يزیروربآ  ام  يارب  امـش ، تفن  يارب  تارهاظت  نامه  لثم  نآ ، زا  تیعبت  ام و    ِ یگتـسباو نیا  هک  میدـیمهف  ًـالماک  اـم  ج :
.داد یم  ام  هب  ار  روتسد  نیا  بزح    ِ يربهر .مدوبن  نآ  لوئسم  نم  میدرک و  یم  ام  ار  بزح    ِ يربهر بوخ  .تسین  عافد 

.مدش هدز  بزح  زا  اجنآ  زا  نم  دیوگ  یم  دنک و  یم  یتاراشا  مه  لالج  س :

يأر  AUS ياروش رد  تقوـنآ  رد  نم  .دـش و  عورـش  لاس 36  زا  ًاـبیرقت  نم  يارب  يوروش  هلأـسم  دوب ؟ هچ  ناتـسراهب  ناـیرج  ج :
تیعقاو درک و  یم  راک  اـجنآ  رد  وا   Student  . ینعی نآ  S نایوجـشناد. یللملا  نیب  نامزاس  زا  دوب  ترابع   AUS مداد. فلاخم 

اه ینیچ  فرط  مناد  یمن  نم  تسا ، طوبرم  رگید  زیچ  هچ  هب  اـی  تسا و  طوبرم  ناتـسراهب  هب  هک  يا  هلئـسم  رد  وا  هک  تسا  نیا  مه 
ياقفر هک  دـیوگ  یم  تسار  ار  نیا  داد و  يأر  اه  ینیچ  فرط  هب  وا  دوب ، دایز  اهیوروش  اه و  ینیچ  نیب  فـالتخا  تقونآ  تفرگ  ار 

.درکن تقفاوم  هجو  چیه  هب  يردنکسا  یلو  میرادرب   AUS زا ار  وا  ام  هک  دنتساوخ  اهیوروش  ام 

هب عجار  الاح  دیداد ، یتاحیـضوت  نآ  رد  ار  اه  يا  هقرف  ياه  يور  پچ  امـش  هک  ناجیابرذآ  هلئـسم  يوروش و  هلئـسم  دروم  رد  س :
؟ دوب یسک  هچ  داژنراطع  ًالصا  داژنراطع ؛ مان  هب  يدرف 

.مسانش یمن  ًالصا  مناد ، یمن  ج :

هب درک  یمن  تأرج  اـپورا  رد  ناـمزاس  لوئـسم  داژنراـطع  هک  دوب  هدروآ  دوجوب  صاـخ  عضو  يردـق  هب  يروناـیک  دـیوگ : یم  س :
.تسا لام 58 و 59  نیا ، .دورب  يردنکسا  رادید 

.تسین یسایس  راک  هک  اهزیر  هدرخ  نیا  ج :

مدآ .تسین  منهذ  رد  نآلا  شا  یلـصا  مدآ  مسا  .تسا  يراک    ِ لصا ییادخ  یلع  .دننادرگ  یم  رفنود  ار  هدوت  هار  .يدـعب  شخب  س :
؟ تسا یک  ییادخ  یلع  .دندش  ادج  يرواخ  یلع  زا  تاعوضوم  زا  یضعب  ِرس  .هاوخدوخ  تسرپ و  ماقم  تسا ، یبلط  هاج  یلیخ 

یلع مسا  هب  ار  وا  مه  اـم  .درک  یم  راـک  یللملا  نیب  طـباور  هبعـش  رد  ییومع  ياـقآ  اـب  هک  دوب  اـهیا  هدوـت  زا  یکی  ییادـخ  یلع  ج :
ناـمزاس رد  مه  یتدـم  میدـش  ربخاـب  دـعب  .تسین  مداـی  نم  تشاد ، يرگید  مسا  رگا  ـالاح  .رگید  مسا  هب  هن  میتخانـش  یم  ییادـخ 

نیلوا نم  تسا ، هدوت » هار   » رد وا  هک  نیا  .درک  یم  راک  ناتـسناغفا  رد  مه  یتدـم  درک و  رارف  مه  وا  ام ، تشادزاب  زا  دـعب  یجراـخ ،
.مونش یم  هک  تسا  راب 

؟ دوب یمدآ  روج  هچ  هک  تسین  ناتدای  س :
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اهنیا هتبلا  .داد  یم  ماـجنا  مـظن  اـب  دـنکب ، دوـب  رومأـم  هـک  يراـک  ره  .دوـب  یـضار  وا  زا  ییوـمع  ياـقآ  ینعی  دوـب ، یمظنم  مدآ  ج :
.دنتشادن لوبق  ار  اهنآ  تسایس  اهنیا  .تسا  یمالسا  يروهمج  هب  تبسن  عضاوم  رس  رب  يرواخ  اب  ناشفالتخا 

منهذ رد  يزیچ  نینچ  هدوت ،» هار   » درک یم  راک  اجنیا  رد  بزح  زونه  .دـندوب  هتفرگ  شیپ  یلقتـسم  شور  ایوگ  نآ ، زا  لبق  هتبلا  س :
.تسا

.تسین مدای  نم  ج :

؟ دوب هچ  مدرم » همانزور   » و هدوت » هار   » رد باعشنا  تلع  س :

.دوب لیلد  نیمه  هب  ج :

؟ یمالسا يروهمج  لابق  رد  ناش  یسایس  یشم  ینعی  س :

هک دنتشاد  یمالسا  يروهمج  هب  تبـسن  اهنآ  هک  يا  هنامـصخ  یـشم  .دوب  اهاروش  باختنا  ات  لوا  نارود  هنامـصخ  تسایـس  هلب ، ج :
یلیخ لوبق  دروم  اهنیا  بوخ ؛ .دنتفر  شیپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزادنارب  يارب  مه  ناهاوخ  هطورـشم  اب  يراکمه  دـح  ات  یتح 

.دوبن اه 

.درک توف  سیئوس  رد  وا  س :

.کباب لثم  دندوب  يربهر  وزج  ناش  همه  اهنیا  ...و  رونا  ادخان  .درک  توف  هلب ؛ ج :

تـسیلایسوس ناتـسرپادخ  وزج  هک  نیا  .تسا  رگید  یکی  وا  نامیپ ، رتکد  نیا  هن  دندوب ؟ هنوگچ  بزح  رد  ییاقب  نامیپ و  رتکد  س :
.دوب

.مناد یمن  نم  ج :

.تسا هتـشاد  لوپ  کنارف  رازه  ناملآ 800  رد  هدوت » هار   » طـقف دـنیوگ  یم  تسا ؟ هدـش  هچ  اـپورا  رد  بزح    ِ یلاـم تاـناکما  س :
.دندرک بحاصت  ار  همه  اهنیا  ایاضق ، نآ  زا  دعب  یلو  دوب ، اهنیا  رایتخا  رد  ایوگ  اپورا  رد  بزح  تاناکما 

متـشون همان  کی  میوش  ینادنز  هکنیا  زا  لبق  ینعی  دوب ، يرواخ  رایتخا  رد  شا  هدمع  تمـسق  شا  همه  اپورا  رد  بزح  تاناکما  ج :
ياقآ مان  هب  تسه  نم  مان  هب  اـجنآ  هچره  متـساوخ  دوب و  اـجنآ  اـم  هتخودـنا  هک  کـیتارکومد  ناـملآ  يروهمج  يزکرم  کـناب  هب 

.دوب مندش  ینادنز  زا  لبق  تسرد  نامز  نیا  .دوش  لقتنم  يرواخ 

؟ دوب رادقم  هچ  ًادودح  س :
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لقتنم ار  نیا  هک  مرادـن  یناـکما  رگید  موشب  ینادـنز  نم  رگا  متـسناد  یم  نوـچ  .دـینکب  شفذـح  ار  نیا  هک  منک  یم  شهاوـخ  ج :
.دنام یم  روطنیمه  اجنآ  نوچ  منکب ،

.دوب يرفص  تسد  ایوگ  مه  نآ  زا  يرادقم  کی  س :

، درم وا  هکنیا  زا  دـعب  یلو  دوب ، مه  وا  رایتخا  رد  اهلوپ  نیا  دـیاش  بیترت  نیا  هب  .دوب  هدـش  یلام  هبعـش  رومأم  هرود  کی  يرفـص  ج :
.درک قاچاق  ار  نآ  زا  يرادقم 

؟ درب اکیرمآ  هب  ایآ  س :

يروهمج مظنم  روطب  هک  دوب  ییاـهکمک  .دوب  یهجوت  لـباق  لوـپ  تروـص  ره  رد  یلو  .درک  ییاـهراک  هچ  وا  هک  مناد  یمن  نم  ج :
.دنتخیر یم  ام  باسح  هب  اجنآ  رد  يوروش  کیتارکومد و  ناملآ 

لاس زا  جارخا و  ناملآ  زا  يدسا  هکنآ  صوصخب  هدوب ؟ ینارا  کش  دیدرت و  دروم  يدسا  دمحا  هک  تسا  حیحص  ربخ  نیا  ایآ  س :
.دوب هدرک  رارقرب  طابترا  ینارا  اب  ناریا  رد   1312

« ایند هلجم   » تقونآ رد  ینارا  دنیب  یم  نابایخ  رد  ار  ینارا  رتکد  زور  کی  يدسا  هک  تسا  نیا  مراد  ربخ  وا  زا  هک  يزیچ  اهنت  نم  ج :
ینعی تسا ، نـیمه  مراد  نـم  هـک  یعـالطا  اـهنت  .دـنک  یم  فـیرعت  يزیچ و  هـب  عـجار  وا  يارب  يدـسا  تـسا و  هدرک  یم  رـشتنم  ار 

.دوب هدرکن  یسوساج 

 ... نیا هک  دوب  هدرکن  هراشا  شناتسود  هب  ییاج  مه  ینارا  س :

.تسین مدای  ج :

؟ دماین ای  دمآ  بزح  فرط  هب  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  ههد 20 و  زا  دعب  يدسا  ایآ  س :

يروج نیمه  ار  شدوخ  تاداقتعا  ًارهاظ  یلو  .دوب  لک  ریدـم  اه  هناـخترازو  زا  یکی  رد  اـجنآ  .دـماین  بزح  فرط  هب  ًالـصا  هن ؛ ج :
.دوب هتشاد  هگن 

؟ تشادن جریا  اب  ًالثم  ای  بزح  ياضعا  اب  یتالیکشت  طابترا  یلو  س :

.تشادن هنوگ  چیه  ج :

نارهت رد  لاس 1309  رد  وا  هک  یلاح  رد  دنک  يراکمه  ناریا » تسینومک  بزح   » اب دشن  رـضاح  ینارا  رتکد  لیلد  هچ  هب  ارچ و  س :
؟ دوب حرطم  يرگید  لئاسم  ای  تسا ؟ هتشاد  لکشم  بزح  اب  وا  .دوب 
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.دش ینوناقریغ  لاس 1310  رد  ناریا » تسینومک  بزح  : » س

کی رد  هک  دوبن  مه  حیحص  راک  .دندروآ  یم  راشف  یلیخ  ًالبق  یلو  .دنتفرگ  یم  ار  ناشدارفا  زا 1310  لبق  یلو  دش  ینوناق  ریغ  ج :
.هدوبن مسینومک  اب  شتفلاخم  یلو  .دوبن  یحیحص  راک  دوش ؟ وضع  تسا  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  هک  بزح 

مسینیلاتسا و مسیسکرام  اب  وا  .دوب  هدش  هتخیمآ  ینطو  مسیلانویـسان  اب  یناریا  مسیـسکرام  دیوگ : یم  يا  هماخ  رونا  لیلد  هچ  هب  س :
یم يداقن  هک  اهنیا  ینزج و  لثم  تسا ، هدوب  حرطم  مه  هتشذگ  رد  هک  تسا  یثحب  نیا  .تشاد  قرف  يوروش  مسیلایرپما  تمدخ  رد 

ینابم .مینک  یناریا  ار  مسیـسکرام  میتسناوتن  تقو  چـیه  ام  هک  دـندرک ، دـقن  ار  نیا  دـنتفر  اپورا  هب  هک  ییاه  یپچ  مه  ًادـعب  دـندرک 
اذـل تشادـن  لوبق  ًالـصا  ای  دوبن  هجوتم  هعماج  ای  دوب  نیداینب  ضراعت  رد  یناریا  گـنهرف  اـب  میدرک  یم  حرطم  هک  ار  یمـسیسکرام 

نامدوخ گنهرف  بادآ  ننـس و  اب  ار  یتسیـسکرام  رکفت  ای  مسیـسکرام  هک  تسه  ریذـپ  ناکما  نیا  ًاعقاو  ـالاح  .دوب  يا  هناـگیب  زیچ 
؟ هن ای  مینکب  هئارا  يزیچ  مینک و  هتخیمآ 

تایرـشن طقف  ام  درک ؟ مـالعا  اـجک  .میتسه  تسیـسکرام  اـم  هک  درک  یمن  مـالعا  اـج  چـیه  هدوت » بزح   » هک تسا  نیا  تیعقاو  ج :
بزح  » زا میدوب  تراـبع  اـم  .دـنوشب  انـشآ  مسیـسکرام  اـب  دارفا  هکنیا  يارب  میدرک  یم  شخپ  میدرک و  یم  همجرت  ار  یتسیـسکرام 

تـسیسکرام دنتـسین  رـضاح  ناشمادـک  چـیه  اهنیا  .هاوخیدازآ  نارکفنـشور  نارو و  هشیپ  ناناقهد ، نارگراک ، ناریا ،» ناـشکتمحز 
لثم .دندوب  بزح  وضع  ناناقهد  نارگراک و  تیرثکا  .میتشادن  ًالـصا  ار  ندوب  تسیـسکرام  طرـش  مه  ناشمادـک  چـیه  اب  دنـشاب و 
عافد نیکلام  لباقم  رد  ناشقوقح  زا  ام  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  اهنآ  .دندوب  هشتآود  ناملسم  مه  ناش  همه  یمـشاه ، ياقآ  فرح  نامه 
نامه نیع  دـندمآ ؛ یم  بزح  فرط  هب  مینک ، یم  عافد  هناخراک  بحاص  ياهراد  هیامرـس  لباقم  رد  نارگراک  قوقح  زا  مینک ، یم 
هکنیا يارب  هن  دندمآ ، یم  بزح  هب  هک  دوب  هناهاوختلادع  کمک  هناتـسودناسنا و  ياه  هبنج  نیا  يارب  .میدوب  هتـشون  ًالبق  هک  يزیچ 

.دنتسه تسیسکرام 

؟ دراد یصاخ  لیلد  راک ، نیا  ایآ  دیا ؟ هدرکن  یثحب  دوخ  هتشون  رد  وا  درکلمع  نایشروش و  دمحم  هرابرد  امش  س :

دوب هلوک  جک و  طایتحا و  یب  ردقنآ  یلو  مسیسکرام  هب  هقالعاب  مدآ  کی  غولش ، مدآ  کی  نایشروش  درادن ، یصاخ  لیلد  چیه  ج :
.تشاذگ رتائت  اجنآ  تفر و  زاوها  هب  نایشروش  نیا  دندمآ  ناریا  لخاد  زرم  زا  یطارقب  اب  نایشروش  یتقو  .تسادیپان  شفرط  نآ  هک 

ناونع هب  اجنآ  رد  الاح 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


783 ص :

هک تشاذگ  رتائت  نادابآ  ای  زاوها  رد  گرزب  یلیخ  مالعا  اب  نایـشروش  .دوب  هدش  طبـض  ناشمـسا  دـندوب و  هدـش  ناریا  دراو  قاچاق 
 ِ يربـهر هب  ناریا » گرزب  تسینومک  بزح   » طـبار نم  هک  تفگ  .تفگ  تسناد  یم  هچره  وا  .دـندروآ  دـنتفرگ و  ار  وا  اـج  ناـمه 

.تسا تسرد  هتشون ، يا  هماخ  رونا  ار ، اهنیا  .دوب  هدرواین  ار  وا  مسا  تخانش  یمن  مسا  هب  ار  شخبماک  نوچ  یلو  متسه  ینارا  رتکد 

؟ دش هچ  نایشروش  تشونرس  س :

.تسین مدای  چیه  ًالصا  ج :

جریا ناـملآ ، رد  ناریا » تسینوـمک  نایوجــشناد  هورگ   » رکتبم هـک  دـیدرک  حرطم  لاـس 1342  رد  غورد  هـب  امـش  دـنیوگ  یم  س :
؟ تسا بذک  کی  نیا  ایآ  تسا ، هدرک  حرطم  يدمحا  دیمح  ار  نیا  و  تسا ؟ هدوبن  يردنکسا 

رب تسا ، هتخادـنین  هار  جریا  ار  ناریا » تسینوـمک  نایوجـشناد  هورگ   » هک مشاـب  هـتفگ  ییاـج  رد  هـک  مرادـن  داـی  چـیه  نـم  هللاو  ج :
ینارا و اب  رادید  زا  دعب  دوب و  هدرک  تسرد  ار  اهتـسینومک  زا  یهورگ  هسنارف  رد  هتفگ  هک  مراد  لوبق  ار  جریا  تارطاخ  نم  سکع ،
درک و تسرد  تسینومک  نایوجـشناد  هورگ  کی  اجنآ  .دـناوخ  یم  سرد  هسنارف  رد  وا  نوچ  دوب  هتفر  هسنارف  هب  نیلرب  رد  يولع  اب 

.تسا هدوبن  وا  هک  متفگن  مه  تقو  چیه 

ناملآ رد  تماقا  نارود  رد  هچ  ًاتدمع و  ییوجـشناد  نارود  رد  هچ  ناتدوخ -  یتدیقع  یـسایس ، عضاوم  دروم  رد  نونکات  امـش  س :
؟ دننک دادملق  رلتیه  عفادم  ناملآ و  رد  تسیـشاف  يدرف  ار  امـش  هک  تسا  هدش  ثعاب  رما  نیمه  دیاش  دـیا ؟ هدرک  توکـس  ًاصوصخ 

نیرتمهم زا  دناوت  یم  نارود  نیا  دیاش  هک  نآ  صوصخب  دییوگ ، یمن  يزیچ  دوخ    ِ ییوجشناد نارود  زا  ارچ  دییامرفب  تسا  نکمم 
.دشاب ناسنا  تارطاخ  نارود 

شیپ لاس  لام 60  دینک ، هاگن  نآ  هب  ًالوا  دـینک  یم  هظحالم  امـش  هک  يا  همان  نیا  .دـسر  یم  بیغ  زا  دـهاش  تاقوا  یهاگ  ًالوا  ج :
زیزع و ناج  يرون  ربماتپس 1949  سیراپ 16   » تسا نیا  تسا ، هتـشون  اجنیا  هک  ییاهنیا  مامت  .ناملآ  رد  نم    ِ تقونآ سردآ  تسا ،

شیب هتـسبرس  تکاپ  نیمه  رد  همان  نیا  .متـسرف » یم  قایتشارپ  مالـس  رودارود  زا  ار  ما  هدش  فلت  هدوهیب  یناوج  راگدای  زا  هدنامزاب 
یم باتک  يال  ار  نآ  رابره  یلو  مناد ، یمن  مداتسرفن ، ار  نآ  هکنیا  تلع  هدنام و  یقاب  یسراف  تغل  باتک  يال  رد  تسا  نرق  مین  زا 
لثم .دوب  سیراپ  رد  یللملا  نیب  هاگـشیامن  خـیرات  نآ  رد  هک  دوب  نیا  نایرج  .موش  یم  ناوج  مناوخ و  یم  ار  شرخآ  ات  لوا  زا  منیب 

گرزب هاگشیامن  نیمه 
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نآ رد  يوروش  داحتا  دوب 1937 . هدرک  تکرش  مه  ناملآ  دوب ، هدرک  تکرـش  اجنآ  رد  يوروش  داحتا  .دننک  یم  تکرـش  همه  هک 
رگراک و هک  وکـسم  فورعم  همـسجم  نآ  يولج  دـندوب ، هدرک  تسرد  یناـمتخاس  هک  دوب  نیا  نآ    ِ یگنـشق طـقف  .تشادـن  يزیچ 
دوـب و جرب  کـی  اـهناملآ  لاـم  .دوـب  گنـشق  هداـعلا  قوـف  نآ ، يوـلج  دـندوب  هتــشاذگ  ار  نآ  دراد  تـسد  رد  ساد  یکی  ناـقهد ،
رد اـه  ییایناپـسا  گرزب  یلیخ  گـنیتیم  میتـفر  هک  ییاـج  نیلوا  اـشامت  يارب  مدوب  هتفر  نم  .دوب  تخیر  یب  پوت  لـثم  يروـجنیمه 

تسیلایسوس يدوهی  تلود  هب  هک  تساوخ  یم  هسنارف  مدرم  زا  سیراپ و  رد  دوب  هدمآ  ایناپسا » تسینومک  بزح   » ربهر .دوب  سیراپ 
.میشاب هتـشاد  عافد  ناکما  دیاب  ام  ، (1) دنروآ یمرد  ار  ام  ردـپ  دـنراد  یناملآ  ياهامیپاوه  نوچ  هک  دـیروایب  راشف  نات  هتخوسردـپ 

رد یتسدربز  نیا  هب  قطان  نم  ًاعقاو  دـمآ و  یم  تیعمج  بیجع  تسا ، سیراپ  تاـعامتجا  نلاـس  نیرتگرزب  سیراـپ ، هعلاـطم  نلاـس 
قیرط زا  تساوخ  یم  هک  یتقو  ًاـقافتا  .دوب  یعاجـش  هداـعلا  قوف  نز  وا  درک ، یم  تبحـص  ییایناپـسا  لانویـساپ  .مدـیدن  ما  یگدـنز 

نیا .داد  يراگدای  وا  هب  گنـشق  یلیخ  هچیلاـق  کـی  دـید و  ار  وا  مه  میرم  .دـمآ  ناریا  هب  ایناپـسا  طوقـس  زا  دـعب  ددرگرب ، يوروش 
.ام ندش  تسیشاف  هچخیرات  زا  دوب  ترابع 

؟ دییوگ یمن  يزیچ  دیتشاد  طابترا  دارفا  یضعب  اب  هک  ناتدوخ    ِ ییوجشناد نارود  زا  امش  روطچ  س :

.متفگ ار  اهنیا  همه  متفگ ؛ ج :

...یسایس ياهتیصخش  زا  یضعب  مه  تقو  نامه  رد  س :

شسکع متشاد ، سامت  تسینومک  رگراک  اب  .متشاد  طابترا  هاگشناد  رد  ناوج  ياهتسینومک  اهتسینومک ؛» هورگ   » اب اجنآ  رد  نم  ج :
.ینازیم هللا  جرف  کباب    ِ يدرگاشمه قیفر و  دیراذگب  شیاج  ار  شمسا  متفگ  هک  یتسود  نآ  .تسا  اجنیا  مه 

.دندناوخ یم  سرد  مه  اب  دندوب و  ناجیابرذآ  لها  س :

مادک متشون  هک  تسه  مدرک  یم  راک  هک  ینارگراک  هورگ  اب  مه  سکع  نیا  .متفرگ  اهتسینومک  نیمه  اب  هک  تسا  یـسکع  هلب ؛ ج :
.درک یم  تبحص  نم  اب  دوب و  تسینومک  اهنیا  زا  یکی 

.دییوگب ار  نیا  سردآ  س :

تسا رلتیه  تیامح  دروم  نایارگتسار  نیلاتـسا و  تیامح  دروم  تسینومک  ناهاوخیروهمج  نایم  ایناپـسا  یلخاد  گنج  هب  هراشا  - 1
تموکح وکنارف  دندروخ و  تسکش  اهتسینومک  ( 1936 37  ) هلاس گنج 2  نیارد  .تشاد  هدهع  رب  ار  نانآ  یهدنامرف  وکنارف »  » هک

.درک زاغآ  ایناپسا  رب  ار  دوخ  هلاس   40
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.تسه اهسکع  هحفص  رد  تارطاخ  باتک  رد  سکع  نیا  ج :

؟ دیتشادن دنشاب  هتشاد  یشیارگ  اجنآ  ًالثم  هک  یناریا  نایوجشناد  ای  یناریا  ياهتسینومک  اب  .تارطاخ  باتک  همیمض  س :

.درم ناملآ  رد  تفرگ و  لس  یلو  دوب  تالیامت  نیمه  ياراد  هک  نم  لثم  دوب  یناوج  وا  .هدرم  وا  هک  متشاد  یقیفر  ارچ  ج :

؟ تسیچ مسیلایسوس  قباس  نارادفرط  هاگدید  زا  يوروش  قلطم  یفن  س :

هک یلبق  داقتعا  نآ  ندرگ  ار  بیاعم  مامت  شدوخ  زا  عافد  يارب  ًالومعم  تفر ، رانک  یـسایس  نایرج  کی  زا  هک  سک  ره  بوخ ؛ ج :
ام دـنیوگ  یم  .دـننک  یمن  یفن  ار  زیچ  همه  دنتـسه  اپورا  رد  نآلا  هک  امـش  ناناملـسم  رگم  .تسا  همه  لاـم  نیا  .دزادـنا  یم  هتـشاد 
زا عافد  زا  تسا  ترابع  نیا  .دـننک  یم  یفن  همه  ار  اهتیقفوم  ماما و  ياهتیقفوم  مامت  یمالـسا ، يروهمج  ماـمت  یلو  میتسه  ناملـسم 

.دندوب هک  ییاهزیچ  نآ  زا  رارف  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  تسکش ؛ لباقم  رد  دوخ 

دیتشاد و رگا  .دیهد  حیضوت  دیتشادن !؟ عالطا  یتسیلایسوس  يوروش  ریهامج  داحتا  نورد  زا  يوروش    ِ یشاپورف زا  لبق  امش  ایآ  س :
اه هچب  نیب  رد  ًامومع  یثحب  .دـیدرک  یم  عافد  هنوگنیا  دیتخانـش  یمن  هک  يزیچ  زا  هنوگچ  دـیتشادن  رگا  تسا ! لمأت  لـباق  دـیتفگن 
ار يوروش  ای  دندید  ار  زاقفق  دندید ، ار  هنایم  يایسآ  دنتفر و  هک  ییاه  هچب  صوصخب  .میوگ  یم  ار  لبق  لاس  نم  الاح  هک  دوب  ًالبق 
دـندوب و هتفر  اهتیرثکا  صوصخب  اه  یپچ  ِدوخ  یتح  .تسین  مه  یبهذـم  ياـه  هچب  صتخم  نیا  هک  دـنتفگ  یم  اـهنآ  .دـندوب  هدـید 

میـسرت ام  يارب  لماک  تشهب  کی  نیرب و  تشهب  کی  يوروش  زا  هدوت » بزح   » هک دنتفگ  یم  ًامومع  .دندوب  هدـید  ار  قرـش  كولب 
هب اجنیا  رد  هدـننک  لاؤس  نیا  الاح  .مینک  یم  عافد  ییاهزیچ  هچ  زا  میراد  هک  میدـش  هجوتم  هزات  میدوب ، هتفر  اجنآ  هب  اـم  .دوب  هدرک 

نورد تیعـضو  زا  یتح  امـش  هک  میرادن  يدروم  چیه  ام  نوچ  دیتفگن ؟ تسا و  ربخ  هچ  اجنآ  دیتسناد  یم  امـش  ایآ  هتخادرپ ، نیمه 
.دیشاب هدرک  يداقتنا  کی  ناجیابرذآ  يروهمج  ياهروشک  دروم  رد  ای  دینک  داقتنا  هعفد  کی  مه  ناتسناغفا 

رد هک  میدـید  یم  ام  .میدـید  یم  هک  دوب  ییاهزیچ  نامه  ناـمتاعالطا  يوروش  داـحتا  زا  اـم  هک  میوگ  یم  نم  .دـینک  هظحـالم  ج :
ار یلم  دمآرد  مهم  تمـسق  یتسیاب  هک  يروشک  .دـنک  یمن  یقرف  دراد ، يوروش  داحتا  هک  یتاناکما  اب  یلک  روطب  مدرم  عضو  اجنآ 

یتسیاب يوروش  داحتا  دـننک و  یم  شترا  فرـص  ار  یلم  دـمآرد  دـصرد  راهچ  اپورا  اکیرما و  هک  دورن  نامدای  .دـنکب  عافد  فرص 
یس

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 816 

http://www.ghaemiyeh.com


786 ص :

.دنک جرخ  دریگب ، ار  نآ  يولج  دناوتب  هک  یعافد  يورین  کی  يارب  ار  یلم  دمآرد  دصرد  راهچ  و 

.هجدوب ینعی 3/1  س :

.میدـیمهف یم  ار  نیا  اـم  بوخ ؛ .رگید  ياـهزیچ  يارب  دـنام  یم  یتسدـگنت  ردـقچ  دـینکب  رکف  روشک ؛ لـک  دـمآرد  ماـمت   3/1 ج :
يرابجا تالکـشم  تسه ، بزح  رد  تالکـشم  میتسناد  یم  .میدوب  هراکنیا  ام  .دـمهف  یم  دوش و  یم  شرـس  ددـع  ناـسنا  هرخـالاب 

دراو یبارخ  اجنآ  هب  اهناملآ  درایلیم ، رازهدص  دنچ  دیناد  یم  .دورب  الاب  یلم  دمآرد  جیردتب  شاوی  شاوی ، یتقو  کی  یتسیاب  .تسا 
.دوب هدش  دوبان  فیک  لثم  یگرزب  ياهرهش  تساوخ ؟ یم  لوپ  ردقچ  اهنیا  يزاسزاب  دندروآ ؟

نارود نآلا  هرخالاب  یلو  هدرک  ررـض  يوروش  رالد  درایلیم  رازه  دـنچ  ًـالثم  گـنج  رثا  رد  تراـسخ  حالطـصا  هب  رادـقم  نیمه  س :
زا رادقم  نیمه  هب  اذل  .دنک  یم  یماظن  ياهراک  فرـص  ار  لک  دمآرد  دصرد   13 زا شیب  ًالثم  ای  دـنک ، یم  یط  دراد  ار  شا  یبارخ 

 ... ای درک ؟ یمن  لداعتم  ار  هعماج  رادقم  کی  رامآ  ِدوخ  نایب  ایآ  .دتفا  یم  بقع  هعماج  یهافر  لئاسم  عیانص و 

ّالاو میتسه  روبجم  اـم  دـنتفگ  یم  يداـع  مدرم  .دـندز  یم  ار  فرح  نیمه  نیع  میدرک  یم  تبحـص  هک  مدرم  اـب  .درک  یم  ارچ ؛ ج :
هک دراد  جایتحا  لاس  هد  لقادح  يوروش  هک  دنتفگ  تخاس ، ار  یمتا  بمب  اکیرمآ  یتقو  .دروآ  یمرد  متا  بمب  اب  ار  ام  ردپ  اکیرما 
 ... دـندرم دـندروخ و  هعـشا  ناشنادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  اتود  ییادـتبا ، هیلوا و  تاناکما  هچ  اب  لاس  راـهچ  ضرع  رد  .دزاـسب  بمب 

.تفر یم  هار  اصع  اب  .مدید  ار  وا  هرگنک  کی  رد  نم  .دوب  يوروش  یمتا  ردپ  اهنآ  زا  یکی 

؟ دش یمن  نایب  اج  نیا  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  ایآ  س :

رد هک  دوبن  مزـال  .دـش  یم  هتفگ  مدرم  هب  اـهنیا  ماـمت  یمدرم ، ياـه  هزوـح  یبزح و  ياـه  هزوـح  رد  دـش و  یم  ناـیب  اـهنیا  همه  ج :
حرطم ار  بلاطم  نیا  هک  دـش  یم  هداد  روتـسد  یبزح  ياه  هزوح  هب  هک  دوب  اهنیا  یتاعالطا و  شخب  ياهنامزاس  .دنـسیونب  هماـنزور 

.درک یم  حرطم  ار  لئاسم  نیمه  یمدرم  هورگ  نیا  .تشاد  یمدرم  هورگ  تشاد ، دوجو  هک  هیحاـن  ره  رد  یبزح  ياـه  هزوح  .دـننک 
.دنراد يراتفرگ  هچ  اجنآ  رد  هک  دنتسناد  یم  همه  هک  تسا  نیا 

ای مسیـسکرام  رگا  هک  دـندقتعم  اـه  یـضعب  نوچ  ریخ ؟ اـی  دـش  مکاـح  يوروش  رد  مسیلایـسوس  هک  دوـب  هابتـشا  کـی  نیا  اـیآ  س :
 ِ يژولوئدـیا کـی  ناونع  هب  ار  مسیـسکرام  يوروـش ، گـنهرف    ِ يداـع دـشر  دوـب  هتـساخرب  يوروـش  گـنهرف  نورد  زا  مسینوـمک 

قیفوت دوب  هدروآ  نوریب  زا  مسینومک  نوچ  یلو  دیسر  یم  يرتشیب  تیقفوم  هب  ًاعبط  دوب و  هدرک  باختنا  تیمکاح    ِ يدربهار
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ییادز و مسیـسکرام  تعرـس  هب  يوروش  رد  لوحت  رییغت و  زا  دـعب  اذـل  .دوـشب  مکاـح  تسناوـتن  ناریا  رد  مسینوـمک  ًـالثم  تشادـن 
.دراد همادا  مه  زونه  هک  دش  عورش  يوروش  رد  ییادز  مسینومک 

هیسور دش  یمن  ربتکا  بالقنا  ًالوصا  هک  مینک  ضرف  رگا  نوچ  تسا  یطبر  یب  رایـسب    ِ يروئت يروئت ، نیا  هک  متـسه  دقتعم  نم  ج :
درب و یم  تشاد و  یمرب  مسیلایرپما  ار  شماخ  داوم  طقف  هک  يرگید  ياهروشک  لثم  ای  يزنودـنا  لـثم  يزکرم  زا  دـش  یم  تراـبع 

مکاح اکیرما  ینعی  .دش  یمن  يرگید  زیچ  يوروش  ساملا ، تفن و  لثم  ییاهزیچ  تخادـنا ، یم  راک  هب  اجنآ  رد  ار  شدوخ  هیامرس 
؟ اجنآ عاضوا  دوب  اجنآ  رد  کچ  ياک  نایچ  دوب  هدرکن  بالقنا  نیچ  رد  هک  مینکب  ضرف  ناهج و  قلطم 

اب نآلا  دعب  مسیـسکرام و  زا  رارف  تفرگ ، تروص  زکرم  زا  رارف  هنوگنیا  دـش و  ًادـعب  هک  یلوحت  رییغت و  هب  هجوت  اب  يوروش  هن ؛ س :
؟ تسا هدنام  یقاب  هچ  دراد  دوجو  نونکا  هک  یتالکشم  اهیهدب و  هب  هجوت 

هک دیوگ  یم  حیرص  یلیخ  مراد  نم  هک  يا  هتشون  .دراد  لوبق  يا  هماخ  رونا  یتح  ار  تنایخ  نیا  .تنایخ  زا  تسا  ترابع  شتلع  ج :
و داتفا ؛ یمن  یقافتا  نینچ  تشاد ، دوجو  یمکحم  یمیدـق و  ياهتـسینومک  زا  یکی  ناسنا ، کـی  فچاـبروگ  نیـستلی و  ياـجب  رگا 

تقونآ و  نیچ ، ریظن  تاحالصا  دوب ، هدرک  تاحالصا  هب  عورش  ًامتح  دوب ، هدرمن  عیرـس  یلیخ  فپوردنآ  رگا  .تسا  نیمه  تیعقاو 
نیا يزور ؛ نینچمه  يارب  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  درایلیم  اهدـص  اکیرما  مسیلایرپما  نم  رظن  هب  .دـتفایب  یقاـفتا  نینچ  هک  دوب  لاـحم 

مه هک  تسا  هتشون  یباتک  هدوب  يوروش  رد  لاس  هدزناپ  هک  سرپدتیشوسآ » همانزور   » ربخم کی  متفگ  نم  هعفد  کی  .تسا  تیعقاو 
نآ و يور  دزیرب  تفن  یـسک  دـیاب  دزوس ، یمن  دوخ  يدوخ  هب  هناخ  هک  تسا  هتفگ  وا  .هدنـسیون  مسا  مه  هتفر و  مداـی  باـتک  مسا 

هیلع تاـغیلبت  تروـص  هب  اـکیرما  هک  يا  هیامرـس  دراـیلیم  اهدـص  ار  تفن  نیا  ینعی  تسا ، یبلاـج  هلمج  .دـنزب  تیربـک  مـه  یـسک 
.دش نآ  یشاپورف  ببس  تخیر و  يوروش  رب  تخادنا ، هارب  فلتخم  ياه  هناسر  اهویدار و  اب  يوروش  مسینومک 

مه نورد  زا  دوـش و  یم  رتـشیب  برغ  هب  نآ  یگتـسباو  دور  یم  رتوـلج  هچره  هدرک  یط  ههد  نیا  رد  حالطـصا  هب  هـک  يدـنور  س :
.دوش یم  دساف 

میراد هگن  دیاب  هک  دندوب  قفاوم  دصرد  جنپ  یـس و  دندرک  یـسرپ  همه  نینل  دبعم  دروم  رد  شیپ  لاس  ود  دینک ، هاگن  الاح  یلو  ج :
ياه همانزور  رد  لاسراپ  .فلاخم  دصرد  جنپ  تصش و  و 
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دـصرد جنپ  لهچ و  تشاد و  هگن  یتسیاب  هک  دنتـسه  قفاوم  دصرد  جنپ  هاجنپ و  .متـشاد  هگن  مدیرب و  نم  بوخ  .دـنا  هتـشون  مه  ام 
.دنتسه فلاخم 

؟ دنداد یم  ار  باوج  نیمه  میدرک  یم  يوروش  هب  مسینومک  تشگزاب  دروم  رد  ار  ییوجو  سرپ  نیمه  ام  رگا  س :

FBI رگید ار  نیا  دـندرک و  لقتنم  اکیرما  هب  نیـستلی  هتـسدوراد  رالد  درایلیم  اهدرایلیم ، هک  دـنداد  ًاریخا  هک  یتاعالطا  نیمه  اب  ج :
.تسا شیپ  رد  تاـباختنا  اـت  ود  ـالاح  .دوـش  یم  داـیز  دراد  زور  هبزور  هک  تسا  هاگتـسد  نیا  ییوربآ  یب  ینعی  تسا ، هداد  عـالطا 

هچ دـید  درک  ربص  دـیاب  اجنیا  .يروهمج  سیئر  باختنا  مه  یکی  تسا ، لاسما  رخآ  نیمه  هک  امود )  ) تسا سلجم  تاباختنا  یکی 
رد دـننک و  ادـیپ  يرتشیب  تیرثکا  مه  زاب  پچ  ياهورین  هعومجم  امود  تاباختنا  رد  هک  تسه  يداـیز  یلیخ  لاـمتحا  .دـش  دـهاوخ 

.تسا يدایز  یلیخ  سناش  ياراد  تسا  بوبحم  یلیخ  هک  وکسم  رادرهش  اب  پچ  ياهورین  فالتئا  يروهمج ، سیئر  تاباختنا 

هجوت اب  .تسا  دیعب  رادـقم  کی  مه  هعماج  ندرک  لداعتم  رگید  فرط  زا  تسا و  نکممریغ  لبق  هب  تشگزاب  مه  یفرط  زا  الاح  س :
رگا ًـالثم  تفرگ و  ار  نآ  يولج  دوش  یم  ًاـعقاو  ناوـج  لـسن  نیب  رد  هچ  يرادا و  متـسیس  رد  هچ  ییارگ  برغ  هیحور  شرتـسگ  هب 

نیستلی ياقآ  ینعی  دسر ، یم  ییاج  هب  دوشب ، داجیا  مه  ارگ  پچ  حالطصا  هب    ِ بازحا اهتسینومک و  اهتـسیلایسوس و  نیب  داحتا  کی 
؟ دنرادرب ار 

پچ ياهورین  هک  مهد  یم  لامتحا  منک و  یم  هاگن  ار  لوحت  طقف  نم  .منکب  ینیب  شیپ  منکب و  يربمایپ  راـک  هک  مناوت  یمن  نم  ج :
، تسا ریذپ  ناکما  هیسور  لخاد  رد  یطلتخم  داصتقا  نوچ  تسا  لاحم  قباس  متسیس  هب  تشگزاب  .دنوش  یم  رتیوق  دنراد  زور  هبزور 

يارب ًاـعقاو  درک ، هدافتـسا  نآ  زا  ناوـت  یم  تسه و  دوـجوم  هک  يا  هیامرـس  ًاـعقاو  دـنربب و  نیب  زا  ار  داـسف  هک  نآ  طرـش  هب  یهتنم 
.تسا یطلتخم  ًالماک  داصتقا  کی  نآلا  هک  نیچ  لثم  داصتقا  کی  اب  یهتنم  .تسه  نیا  ناکما  .دوشب  هدافتسا  هعماج  تفرشیپ 

هدش هدیـشاپ  هیـسور  نورد  نآلا  .دـشوج  یم  شنورد  زا  شدوخ  .دـیآ  یم  ولج  دوش و  یم  حالـصا  دراد  بترم  نورد  زا  نیچ  س :
ناونع هب  يزیچ  دنا و  هدش  قرفتم  اهورین  هدش ، هدیشاپ  نورد  هک  منک ؛ یم  ضرع  هیـضق  نیا  دروم  رد  ار  مدوخ  تشادرب  نم  .تسا 

؟ دید دوش  یم  ار  اه  هناشن  نیا  امش  رظن  هب  ایآ  .تسین  قافتا  داحتا و  دحاو و    ِ يربهر

اهتسینومک و نیب  داحتا  يروهمج  سیئر  تاباختنا  يارب  متفگ  هک  روطنیمه  تسه  نکمم  ج :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


789 ص :

.دوشب رارقرب  تسه ، يدقتعم  یلیخ  مدآ  هک  وکسم  رادرهش 

تارطاخ راریپ  روپ  ياـقآ  دوب ؟ هدـشن  یتسیـسکرام  یتسینومک و  مسیتاـمگد  یعون  راـچد  هتـشذگ  رد  ناریا » هدوت  بزح   » اـیآ س :
؟ تسیچ نآ  تلع  امش  رظن  هب  دنا ، هتسناد  یسایس  یخیرات -  شزرا  دقاف  ار  یمومع 

رتشیب رادربهالک  یچقاچاق  کـی  هکیدرم  نیا  نوچ  .مناد  یمن  حالـص  هب  باـتک  نیا  رد  ار  راریپ  روپ  هکیدرم  نیا  مسا  ندرب  نم  ج :
هچ يرونایک  اب  وا    ِ ینمشد الاح  .تسا  هتشادرب  ار  رفن  دنچ  هالک  دینیبب  .تسیک  وا  هک  دیـسرپب  نیذآ  هب  زا  دیورب  تسا  یفاک  .تسین 

ار وا  لام  دوب و  هتشاذگ  هالک  شکیرش  ِرس  هناخپاچ  رد  .دوب  هدرک  تسرد  هناخپاچ  دوب و  هتفرگ  ار  ام  همانزور  دوب  هدمآ  وا  .تسه 
نازمرهروپ و قاتا  رد  دوب  هتفر  وا  .میهدـب  رگید  یکی  هب  میهاوخ  یم  میتفگ  .دریگ  یم  نارگ  یلیخ  وا  هک  میدـید  دـعب  .دوب  هدروخ 
ار رد    ِ مد رومأم  مه  نم  .تسا  هدرک  نیهوت  هدمآ و  نیا  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  دوب و  هدـمآ  .نازمرهروپ  هب  نیهوت  هب  دوب  هدرک  عورش 
، يرونایک دنمتدارا  .يرونایک  هیلع  هیرـشن  ندرک  رداص  هب  درک  عورـش  شدعب  شدیزادنایب ...  نوریب  ار  ناشیا  هک  متفگ  متـساوخ و 
هب یهاش  کی  هن  درک و  پاچ  ار  يربط  راثآ  مامت  .تفرگ  ار  يربط  لغب  تفر  مه  دـعب  .يرونایک  هیلع  نک  رداـص  هیرـشن  دوب  هدـش 

!؟ دوش یم  رتشیب  يرادربهالک  نیا  زا  .يربط  ِدوخ  هب  یهاش  کی  هن  داد و  بزح 

؟ دوب یلاس  هچ  رد  بزح  زا  وا  ندرک  نوریب  هیضق  نیا  س :

زا 59. لبق  لاس  کی  .میتشاد  پولک  ام  هک  تقو  نامه  ج :

هلجم  » صوصخب اقفر ؛ ِدوخ  راک  ای  هدوب  بزح  روتـسد  ههد 1330-40  رد  بزح  ياضعا  ياه  همان  میلـست  دنیوگ  یم  يا  هدـع  س :
یبزح تاروتسد  رگید  هوزج  دنچ  و  هدوت » بزح  نارـسفا  «، » ناریا رد  مزینومک  «، » ناریا رد  مسینومک  ریـس   » باتک دلج  و 3  تربع »

.دنتسناد حابم  ار  میژر  اب  يراکمه  راک  دوخ ، دارفا  ياقب  يارب  هک  دوب 

هک ینارـسفا  هب  بزح  هک  يروتـسد  زا  تستراـبع  تسا ، تسار  هیـضق  نـیا  رد  هـک  يزیچ  اـهنت  .تـسا  گرزب  غورد  کـی  نـیا  ج :
رگا .درب  دیهاوخ  ار  اهنیا  يوربآ  امـش  طقف  .دنـشک  یم  ار  اهنیا  متفگ  نم  نوچ  نم ، ِدیدش  تفلاخم  اب  مه  نآ  داد ، دندوب  تشادزاب 

ار اهنیا  رگا  دـنتفگ  .ناشدنـشک  یم  مه  دـیرب و  یم  ار  ناشیوربآ  مه  .درک  دـیهاوخن  يرگید  راک  چـیه  دـننکب ، وفع  ياضاقت  اـهنیا 
رگید ياهزیچ  متـشون ...  مه  نم  .یتسه  اهنیا  همه  لتاق  وت  دننکن ...  اضاقت  اهنیا  رگا  .یهدب  باوج  دیاب  یتسه  لوئـسم  وت  دنـشکب 

.تسا دنرچ  شا  همه 
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هب عوضوم  حرط  دیاش  .دندشن  عوضوم  لیلحت  دراو  لصفم  روط  هب  اهنیا  يردنکـسا و  ياقآ  لثم  يرگید  تاعوضوم  رد  روطچ  س :
لیخد یعون  هب  بزح  دارفا  دشاب ، طوبرم  فیط  کی  تشونرس  هب  هک  یعوضوم  کی  لاحره  هب  .هدوب  مه  ناشدوخ  ررـض  هب  یعون 

زا ارذگ  یلیخ  اه  یضعب  مهم  عیاقو  نایب  رد  .دشاب  هدرکن  مه  تکرـش  فرط  یتح  ای  میقتـسم و  ای  هدوب  تیلقا  يأر  ای  الاح  دنتـسه ؛
.دنتشذگ نآ  زا  هراشا  نودب  ای  دنتشذگ  نآ 

قفاوم دیدش  روطب  اهنآ  هک  هریغ  يربط و  شنمدار و  لثم  دندوب  وکـسم  رد  یهورگ  دندوب ، جراخ  رد  هک  ییاهنآ  تسین ! روطنیا  ج :
ار ام  ًالـصا  یتسینومک  بازحا  هلجم  رد  دوب ، هدش  پاچ  یتسینومک  هلجم  رد  هک  يربط  فورعم  هلاقم  نآ  .دندوب  یقدصم  دض  رظن 
ار ام    ِ یقدصم دض  هیرظن  يوروش  داحتا  هلب ، هک  زیم  يور  دز  دوب  هتسشن  اجنآ  هک  یطارقب  دمآ ، رد  هک  هلجم  نآ  ینعی  درک  هراچیب 

نیا .دـنرادن  عالطا  ناریا  عاضوا  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هتـشون و  فرخزم  هتـشون ، دـنرچ  نیا  هک  متفگ  هراـچیب    ِ نم ـالاح  .درک  دـییأت 
.تسا تیعقاو  نیا  دوب ؛ يردنکـسا  تسا ، طلغ  ام  یقدصم  دض  تسایـس  دوب  دـقتعم  هک  یـسک  اهنت  .دـندرک  اهنیا  هک  تسا  یکمک 

همان ناـیرج  نیا  ناگدـننادرگ  زا  رفن  ود  یکی  يارب  یتح  تشون ، هماـن  نیدـنچ  اـم  يارب  هک  دوب  وا  اـهنت  .میوگب  ار  نیا  یتسیاـب  نم 
مسانش یم  ار  وا  نم  .تسا  یلم  مدآ  مدآ ، نیا  تسین ؟ ناتدای  هتشذگ  ارچ  دینک ، یم  رکف  يروج  نیا  ارچ  اباب  هک  تشون  یصوصخ 

.دندیمهف تقونآ  دندروخ ، قالش  هک  تسه  ریت  ات 30  .مسانش  یم  یگداوناخ  روطب  ًاصخش  و 

زا اه  یگدنبـسچ  اه و  یگتـسباو  لصا  دز و  بزح  هب  يا  هدنهد  ناکت  هبرـض  مسیلانویـسانرتنا ، لصا  هک  تسا  دـقتعم  راریپروپ  س :
هب دیاش  میدرک  یم  لمع  لقتسم  مسیسکرام  کی  ناونع  هب  میتفریذپ و  یمن  ار  مسیلانویسانرتنا  لصا  ام  رگا  دش ؟ عورش  هطقن  نیمه 

.میدروخ یمن  هبرض  دح  نیا 

نیا تسناوت  یم  یک  میدرک ...  یمن  نینچ  ام  رگا  دـش ، یمن  نینچ  میدرک  یمن  نینچ  ام  رگا  .دوب  دایز  یلاخوت  ییاوه و  ياعدا  ج :
.دوش یمن  هک  رگا »  » اب دنکب ؟ تباث  ار 

 ... میدرگنرب مه  هتشذگ  هب  رگا  س :

بازحا مامت  تدحو  ینعی  دشابن ؛ تسیلانویـسانرتنا  هتـسباو و  دـیایب و  دوجوب  ایند  رد  یتسیـسکرام  بزح  هک  تسا  لاحم  ًالـصا  ج :
.میتسه يا  هتفابادج  هتفات  ام  رگم  هدش ؟ ادیپ  ایند  ياجک  يزیچ  نینچ  تسینومک ... 

تسینومک بزح   » هک دوب  دح  نامه  رد  يوروش  هب  هدوت » بزح   » یگتسباو نآ  هن ؛ س :

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 821 

http://www.ghaemiyeh.com


791 ص :

ار نیا  دوب ، ناریا » هدوت  بزح   » درکلمع هک  دوب  دـح  ناـمه  هب  هسنارف » تسینومک  بزح   » درکلمع .دوب  هتـسباو  يوروـش  هب  هسنارف »
.منک یم  ضرع  هسیاقم  رد 

سپ دراد ، یمک  يورین  تسا و  رتفیعض  دشاب ، هک  رتکچوک  دوش ، یم  رتشیب  شا  یگتسباو  هجیتن  دشاب  رتکچوک  ردقچره  بزح  ج :
.تسا رت  لقتسم  ناشدوخ  تیصخش  نوچ  تسین ، يروج  نیا  دنشاب ، رگا  رتگرزب  بازحا  .دوش  یم  رتدایز  نآ  یگتسباو 

.دید ار  ناش  یمدرم  هاگیاپ  یسایس و  فعض  دیاب  هسیاقم  رد  س :

.هلب ج :

.ندوب رتفیعض  ای  ندوب  رتکچوک  دوب ؟ قداص  شمادک  هدوت » بزح   » دروم رد  س :

.نتشاد کمک  هب  جایتحا  یفیعض و  یکچوک و  ج :

.دمآ دوجوب  ًادعب  ای  دوب  بزح  لیکشت  ودب  زا  کمک  نیا  س :

یم يروج  نیا  ياهکمک  .دـنداد  یم  همانزور  يارب  ذـغاک  تروص  هب  اـم  هب  یلاـم  کـمک  مدوبن ، لوا  زا  تقونآ  هک  نم  رظن  هب  ج :
.دندرک

خیراـت تقیقح  رد  دـیوگ و  یم  هصق  نـالا  تسا و  هدرک  ییارـس  هصق  ناـگرزب  يارب  ییومع  ياـقآ  هک  تسا  دـقتعم  راریپروـپ  س :
؟ تسا هدروآ  دوجوب  يریگرد  همه  نیا  راریپروپ  رصان  ياقآ  ییومع و  ياقآ  نیب  هک  تسیچ  تخبرز  یضترم  ياقآ  هیضق  .تسین 

بزح هتـشذگ  زا  ییومع  تاعالطا  بوخ  هک  تسا  نیا  مناد  یم  هک  يزیچ  اهنت  طـقف  .مرادـن  یعـالطا  ناـیرج  نیا  زا  نم  هّللاو  ج :
ار نیا  رابود  و  هدرک ، وا  هک  یگرزب  یلیخ  هابتـشا  ًالثم  .تسین  دایز  وا  تاعالطا  دوب ، هدشن  یتالیکـشت  راک  دراو  نوچ  .تسین  دایز 

یکی هلیسوب  نم  مینک ...  یم  لیدبت  اتدوک  دض  گنج  هب  ار  اتدوک  ام  تفگ  یم  بزح  هک  تسا  نیا  هدرک  رارکت  تبحـص  اتود  رد 
رد تقو  چیه  زگره  ام  ینک ؟ یم  رارکت  وت  دـنیوگ  یم  نارگید  هک  ار  غورد  نیا  ارچ  اقآ  هک  متـشون  شیارب  يا  همان  نامناتـسود  زا 

؟ دنتـشاد يرطخ  هچ  اهنیا  دـیوگ  یم  شدوخ  تایعافد  رد  قدـصم  یتح  هک  میتشاد  گنفت  اـت  هد  اـم  .میدرکن  ییاـعدا  نینچ  بزح 
اب دنتـشاد ؟ ییورین  هچ  اهنیا  .دننکب  عمج  هحلـسا  دنتـسناوت  یمن  هک  اهنیا  .دیدرک  ادیپ  مه  گنفت  ات  هد  دیتشگ  دیتشگ و  ردقنیا  امش 

، حالـس هنوگ  چیه  نتـشادن  اب  میتسناوت  یم  روطچ  ام  .دیوگ  یم  ار  نیا  قدصم  یتح  دـننکب ؛ اتدوک  دنتـسناوت  یمن  هک  گنفت  کی 
رد هک  يا  هینایب  نیلوا  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ هیـضق  الاح  مینکب ؟ اتدوکدض  گنج  هب  لیدـبت  ار  اتدوک  مه  نآ  مینکب ؟ اتدوک 

هحلسا نآ  نازابرـس ! نارـسفا و  صوصخب  ناریا ! مدرم  میتشون : ًانمـض  میراد و  ربخ  رویرهـش  ياتدوک  زا  هک  میتفگ  میتشون ، هامرهم 
هک يا 
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امـش ناشدیـشکب ، دـینکب و  هراپ  ار  ناریا  مدرم  مکـش  نآ  اب  هک  دـندادن  ار  هحلـسا  نیا  تسین ، راگزور  مرگ  درـس و  دـنداد  امـش  هب 
میتفگ ام  هک  تسا  يزیچ  اهنت  نیا  .میتفگ  نازابرـس  نارـسفا و  هب  ار  نیا  .دینکب  لیدبت  اتدوک  دض  هب  ار  اتدوک  دیناوت  یم  هک  دیتسه 

.میتفگ مه  تسرد  و 

؟ هدوبن صاخ  روطب  هدوب ، یمومع  مایپ  س :

.هدرک رارکت  هعفد  ود  ار  نیا  میتشادن ؛ ییورین  ام  .هدوبن  ام  لام  ج :

 ... یفخم ياه  هناخ  رد  اه  کجنران  نتخاس  سپ  س :

.تسا دادرم  ياتدوک 28  زا  دعب  لام  نآ  ج :

؟ تسیچ تخبرز  یضترم  هیضق  س :

نیا مراد  عالطا  هک  يزیچ  اهنت  نم  .دش  کیدزن  اهکیرچ  هب  تفر و  رانک  بزح  زا  اهتدم  تخبرز  یـضترم  .مرادـن  عالطا  ًالـصا  ج :
سبح قارع  رد  لاـس  نیدـنچ  .دـنتفر  قارع  هب  دوب  ناتـسدرک  رد  هک  دوب  ینارـسفا  وزج  وا  .دوب  بوـخ  قـباوس  مه  شقباوـس  .تسا 

يراکمه هب  دندرک  عورـش  مه  دعب  دـندوب و  سبح  لاس  دـنچ  مه  اجنیا  زا 1975 . دعب  هتبلا  داد  لیوحت  ناریا  هب  قارع  دـعب  .دـندوب 
.دندش لکریدم  مه  اهنآ  زا  یضعب  میژر ، اب  ندرک 

.درک هاگن  دامتعا  لباق  نتم  کی  ناونع  هب  ییومع  تارطاخ  هب  دوش  یم  ردقچ  س :

نآ یلو  تسا ، تسرد  شا  همه  اهنآ  تسا ، ناشدوخ  هلاس  جنپ  تسیب و    ِ ینادـنز هرود  هب  طوبرم  هک  یتمـسق  نآ  نم  هدـیقع  هب  ج :
یم نم  هک  تسا  یهابتـشا  نیمه  مه  شا  هنوـمن  .تسا  مک  یلیخ  شتاـعالطا  هک  تسا  موـلعم  تسه  بزح  هب  طوـبرم  هک  یتمـسق 

.میوگ

؟ دریگب ماقتنا  اه  یضعب  زا  دهاوخ  یم  وا  هک  دوش  یمن  یعادت  ندرک  دروخرب  هنوگ  نیا  زا  ایآ  س :

منیب یمن  يزیچ  نینچ  نآ  رد  ینعی  منک ، یمن  ساسحا  ار  نیا  نم  هن ؛ ج :

وضع رویرهـش 1320  زا  سپ  یـسابع  نسحلاوبا  یهاگآ و  نیـسحلادبع  هبزور ، ورـسخ  دیوگ  یم  دـیا ؟ هدـناوخ  ار  شباتک  ایآ  س :
یم هنوگچ  دوب  انایرآ ، مارهب  يرهچونم و  نیـسح  اـب  هک  شترا  تیلوئـسم  صوصخب  نآ    ِ يربهر هب  هجوت  اـب  دـندوب ، دوبک » بزح  »

؟ درک یبایزرا  ار  عوضوم  ناوت 

اب هشیمه  هک  دـمآ  یـسابع  مه  وا  اـب  تسا و  هبزور  دـمآ ، بزح  هب  هک  یناـسک  نیلوا  زا  نوـچ  مرادـن ، یعـالطا  نینچ  نم  ًـالوا  ج :
.دش یبزح  نارسفا  ربهر  دوز  یلیخ  مه  تلع  نیمه  هب  دمآ و  هک  دوب  ینارسفا  نیلوا  زا  وا  .دندوب  رگیدمه 
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؟ دش سیسأت  لاس 20  رخاوا  ای  ياه 21  لاس  زا  دعب  دوبک » بزح   » نیا س :

.دندمآ یم  هورگ  لخاد  هب  ادتبا  نامه  زا  ام  نارسفا  .مناد  یم  هلب ؛ ج :

لاس 20؟ ینعی  بزح ، سیسأت  يادتبا  نامه  زا  ینعی  س :

.دنوشن تالیکشت  نآ  ریگرد  دنیاین و  پولک  هب  هک  میدرک  عونمم  ام  ًادعب  .دندمآ  یم  پولک  هب  اهنآ  هلب  ج :

اب هتشاد و  طابترا  بزح  اب  هدوب  اپورا  رد  هک  مه  سابعریما  ِدوخ  دنیوگ  یم  تسا ؟ هدوب  هدوت » بزح   » وضع ادیوه  نودیرف  ایآ  س :
.تسا هدوب  قیفر  جریا 

.دندوبن بزح  وضع  اهنآ  زا  مادک  چیه  یلو  دوب ، قیفر  جریا  اب  ج :

.تسا هدوب  يا  هدوت  مه  وا  هک  هدرک  هراشا  ییاج  رد  مه  لالج  هدرک ، اعدا  نودیرف  ِدوخ  س :

.مرادن یعالطا  چیه  نم  ج :

.دراد يا  هدوت  پچ و  هقباس  کی  هرخالاب  نوچ  .تسین  شردارب  اب  هسیاقم  لباق  هک  دنک  یم  هراشا  اج  کی  لالج  س :

.تسا نکمم  نیا  هدوب ، تالیامت  .هن  هدوب ، هدوت  بزح  وضع  هکنیا  یلو  تسا ، نکمم  پچ  ج :

لزنم هب  هدرک و  یم  ترفاسم  یقرش  نیلرب  هب  بترم  روطب  دوب  نکاس  ندنل  رد  هک  نارود  نآ  رد  یمطاف  فیس  رتکد  دنیوگ  یم  س :
.تسا هدومن  یم  دمآ  تفر و  يرونایک 

.دنتسه یمطاف  رتکد  هدازردارب  میرم  رتخد  رسفا  رهوش  دنتسه ؛ ام  داماد  ناشیا  ًایناث  .دنتـسه  اکیرما  رد  .دوبن  ندنل  رد  ناشیا  ًالوا  ج :
.دراد قرف  ام    ِ یمطاف رتکد  اب  هک  دنتفگ  ار  یمطاف  فیس  رتکد  نیا 

مه یتدم  دعب  .دش  راگدـنام  اجنآ  تفر و  اکیرما  مه  دـعب  .دوب  وا  لام  رتخاب » همانزور   » .دوب راگن  همانزور  یمطاف  فیـس  رتکد  س :
ًالامتحا .مناد  یمن  سیردـت  ای  یتاقیقحت  راک  يارب  الاح  درک ، یم  یگدـنز  ندـنل  رد  مه  یتدـم  تشون و  هرطاخ  اتود  دوب و  ندـنل 

.تسوا شروظنم  نیا ،

.میراد ار    ِ یمطاف فیس  طقف  ام  .میتشادن  ار  یسک  نینچ  ام  ریخن ؛ ج :

.هدرک جاودزا  یلاس  هچ  وا  س :

هاـش دـض  هک  دوـب  يا  هدوـت  نایوجـشناد  وزج  اـجنآ  مـه  شلوا  زا  وا  .دراد  لاـس  ًادودـح 37  شرتـخد  نـآلا  .تسا  تـقو  یلیخ  ج :
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.دمآ شردپ  اب  نآ  زا  راب  کی  هک  دمآ  ناملآ  رد  ام  رادید  هب  رابود  ای  راب  کی  وا  .دندرک  جاودزا  هدش و 

وضع لاس 1354  یمطاف  فیـس  رـسمه  دنیوگ  یم  .دـشاب  یم  اکیرما   CIA رومأم یمطاـف  هک  تسا  دـقتعم  وج  تمکح  مناـخ  س :
.تسا هدوب  یلم » ههبج  »

نم .دنتخانش  یم  ار  ایس  ياضعا  دراد و  ار  ربخ  نیا  هک  دنتـشاد  یطابترا  هچ   CIA اب ناشیا  هک  دیـسرپ  دیاب  وج  تمکح  مناخ  زا  ج :
.دروایب نییاپ  ار  باتک  شزرا  اهنیا  هک  منک  یم  لایخ 

.دوب یلم » ههبج   » وضع یمطاف  فیس  رسمه  دشاب ، شروظنم  رسفا  رگا  س :

رسفا .دنتفر  اجنآ  هک  دندوب  یکچوک  ياه  هچب  لوا  زا  .دنک  یم  راک  اجنآ  رد  تسا و  هاگشناد  داتـسا  تسا ، ام  داماد  هک  فیـس  ج :
.دنراد یکچوک  هداعلا  قوف  یگدنز  مه  نآلا  .دننک  یم  جاودزا  مه  اب  دوش و  یم  انشآ  وا  اب  دنک ، لیصحت  هتفر  اجنآ  هک  مه 

تـسرد يرو  هشیپ    ِ یـسیون هرطاخ  هعیاـش  .تسا  هتـشون  مدرک »؟ اـطخ  هنوگچ   » ناونع تحت  یتارطاـخ  يرو  هشیپ  دـنیوگ  یم  س :
.تسه مه  شرهاوخ  تسد  تارطاخ  نیا  هک  دنیوگ  یم  نینچمه  طلغ ؟ ای  تسا 

یتقو نیرتهب  نآلا  نوچ  تسا ، هدرکن  پاچ  تسه و  شرهاوخ  شیپ  هک  تسا  روآ  بجعت  .مرادـن و  ناـیرج  نیا  زا  يربخ  چـیه  ج :
 ... هک دوب 

؟ تسا هدوب  ناریا » تسینومک  بزح   » وضع وا  ایآ  تسیک ؟ ایک  نیدلا  لالج  .تسا  هدنز  مه  شرهاوخ  س :

.تسا نم    ِ ینتان يومع  تسا ، نم  يومع  ایک  نیدلا  لالج  ج :

.ردام ای  ردپ  زا  ینتان  س :

.ردام زا  ج :

.تسا خیش  رسپ  ینعی  س :

درد شرس  .دوب  شترا  ناورس  وا  .يرونایکرتکد  ردام  يدهم و  خیش  اقآ  ام ، ردام  زا  ریغ  رگید ، نز  کی  زا  اهتنم  خیش ، رسپ  هلب ؛ ج :
يروج نیا  يرفـس  .دمآ  تشگرب و  اجنآ  زا  تفر و  کتـسو  يدالو  هب  نرت  اب  يوروش و  هب  دورب  تساوخ  شلد  هعفدـکی  درک ، یم 

.داد أفعتسا  مه  دعب  .هدوبن  مه  تسینومک  بزح  وضع  .دنامب  ییاج  دوشب و  هدایپ  هکنیا  نودب  داد ، ماجنا 

؟ تسا هدوب  رسفا  ناخاضر  زا  لبق  وا  ایآ  س :

.ناخاضر نارود  رد  هن ؛ ج :
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  ِ... بوخ   ِ يدهم خیش  مدآ  کی  دیاب  هدوب ، امش  يومع  رگا  س :

.هدوب وا  هللا ، لضف  خیش  هچب  نیرتناوج  ج :

.دوبن مه  ههد 20  زا  دعب  .دوبن  یسایس  روما  رد  ًالصا  شدوخ  .هدوب  رسفا  ناخاضر  هرود  س :

.درک یگدنز  يداع  روطب  داد و  أفعتسا  ج :

.تسا هدنز  زونه  وا  .دیدید  ار  باتک  نیا  ایآ  هدمآ ، عقومنآ  ایک  نیدلارون  تارطاخ  س :

.مدیدن ار  وا  هن ، یلو  هدمآ ، هلب ؛ ج :

« بالقنا قوریب   » هیرـشن ایآ  ای ...  و  فیرحت ؟ ولغ ؟ غورد ؟ هدوب ؟ هچ  هرخالاب   (1)« ایند هلجم   » رد ینارا  رتکد  هرابرد  امـش  هلاقم  س :
؟ دیا هدرک  حرطم  یتسینومک  ار  نآ  لاس 1342  رد  ایند » هلجم   » رد ارچ  هن ؟ ای  دوب  یتسینومک  هیرشن  کی 

لام نیا  نوچ  تسا ، هتـشون  نم  مان  هب  یـسک  ًالامتحا  ار  هلاقم  نآ  مسیونب  متـشادن  عالطا  ینارا  رتکد    ِ یگدنز زا  نوچ  نم  هّللاو  ج :
هب يربط  لـثم  یـسک  دـیاش  سپ  مدرک ، یم  راـک  یمداـکآ  رد  نم  هک  متفگ  ار  نیا  مه  رگید  هعفدـکی  .مدوبن  نم  هک  تسا  ینارود 

.هتشون يراعتسم  هتشون ، نم  مسا 

؟ هدوبن ای  هدوب  يا  هلاقم  نینچ  ًالصا  س :

.مدیدن نم  .مناد  یمن  ج :

.دنا هتفگ  ار  راشتنا  هرامش  لاس و  یلو  س :

.متشادن یعالطا  ینارا    ِ یگدنز زا  ًالصا  نم  .مرادن  یعالطا  نم  .رگید  هدوب  ًامتح  مناد ، یمن  ج :

رد امش  ارچ  هن ؟ ای  دوب  یتسینومک  هیرشن  کی  بالقنا » قوریب   » هیرـشن ایآ  دشاب ؟ هدرک  یلوق  لقن  یـسک  هک  دراد  لامتحا  ًالثم  س :
؟ دیا هدرک  حرطم  یتسینومک  ار  نآ  لاس 1342  رد  ایند » هلجم  »

.مسانش یمن  ًالصا  .مرادن  عالطا  ج :

؟ تسا هدوب  تسینومک  بزح  وضع  ایآ  .دوبن  بزح  وضع  تقو  چیه  هک  رتخا  س :

وا هدوب ، شخبماک  اب  تسینومک  بزح  هک  تقونآ  .هدوب  مه  هدوت  بزح  وضع  هدوب ؛ ارچ  ج :
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.هدوب وضع  مه 

؟ هدوب تالیکشت  وضع  ادتبا  زا  س :

.هلب ج :

رد راب  کـی  ار  نیا  امـش  .دـیهد  حیـضوت  داد  ول  ارم  شخبماـک  تشون  هک  رد 1313  شنمدار  رتـکد  ياـه  يرگاـشفا  دروم  رد  س :
.هتشون ار  بلطم  نیا   (1)« ابفلا هلجم   » رد ینمؤم  رقاب  ایوگ  .دیدرک  حرطم  تارطاخ 

؟ مهدب باوج  ار  يزیچ  هچ  مدناوخن ، هک  نم  ج :

.دیناوخب ات  مهدب  امش  هب  ار  شا  هلاقم  دیهاوخ  یم  س :

اهنیا .تسا  هتـشون  هتـشادرب و  شنمدار  لوق  زا  وا  .هن  ای  هتـشون  تسرد  هک  مناد  یم  هچ  نم  .درادن  هدیاف  دیهدب  مه  ار  شا  هلاقم  ج :
.دنک یم  طایتحا  مدآ  هک  دندرک  هلوک  جک و  تسردان و  ياهراک  ردقنآ 

تارطاخ رد  نم  دوب ؟ هک  یناگرگ  هللا  لضف  .درک  یم  رشتنم  یقداص  نیسحمالغ  ار  ابفلا » هلجم   » .میراد ویـشرآ  رد  ار  نآ  هلجم  س :
.دش کیدزن  ینیما  یلع  هب  رخاوا  نیا  هک  مدناوخ  یم 

اب یلو  تفر  رانک  یلک  هب  تسایس  راک  زا  وا  دندمآ ، نوریب  هک  مه  دعب  .دوب  هودق  ناگتـسب  زا  رفن و  وزج 53  یناگرگ  هللا  لضف  ج :
.درک یم  کمک  تشاد و  یبوخ  طباور  هشیمه  اه  هچب  نیا 

«. برغ قرش و  رد  بهذم   » ناونع اب  دوب  هدرک  همجرت  ناشیا  هک  مدید  باتک  کی  نم  .دوب  دلب  يدنه  نابز  وا  س :

یمارآ یگدنز  طیارـش ، نامه  رد  درک  توف  مه  دعب  و  ای ...  یـسیلگنا و  دـشاب ، هدرک  همجرت  يرگید  نابز  زا  دـیاش  .مناد  یمن  ج :
.درکن مه  یسایس  راک  چیه  تشاد ، اجنیا  رد  هک 

.اپورا ، 1365 هرامش 5 ، ابفلا ، هلجم  - 1
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مالعا تسرهف 

فلا آ 

8 رتکد /)  ) قداص دنو ، هنیئآ 

229 نید / نسچآ ،

707 یلعحتف / هدازدنوخآ ،

634 ، 618 رتکد / )  ) لیلخ رذآ ،

87 ، 86 ولغوارذآ /

176 ، 117 ، 116 ، 115 ، 113 ، 109 ، 107 ، 94 ، 93 ، 92 ، 89 ، 88 ، 81 نودیرف / رونرذآ ،

342 دمحا / مارآ ،

659 ، 645 سابع / مارآ ،

638 ، 331 ، 304 ، 37 دمحا / شمارآ ،

213 زنبرآ /

792 مارهب / انایرآ ،

666 ، 394 رتکد /)  ) نیسحریما روپ ، نایرآ 

620 ، 593 ، 52 ، 223 ، 169 ریدقلادبع / دازآ ،

638 ، 228 ، 227 دبهپس /)  ) نیسح هدومزآ ،

695 ، 125 ، 120 رهچونم / نومزآ ،

42 يرپ / يزق ، نادژآ 

351 ، 253 ، 57 ، 48 شویراد / يروشآ ،
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794 يدهم / خیش  اقآ 

296 ، 138 ، 39 دبهپس /)  ) یلوا قآ 

707 مارهب / فیاقآ ،

792 نیسحلادبع / یهاگآ ،

462 سمش / دمحا ، لآ 

،358 ، 356 ، 354 ، 353 ، 321 ، 251 ، 249 ، 248 ، 247 ، 233 ، 231 ، 230 ، 218 ، 168 ، 54 ، 53 ، 50 ، 48 ، 14 لالج / دـمحا ، لآ 
699 ، 689 ، 603 ، 591 ، 576 ، 462 ، 430 ، 429 ، 394 ، 393 ، 392 ، 390 ، 384 ، 377 ، 376 ، 375 ، 364 ، 363

484 نیلدام / تیاربلآ ،

332 ، 328 ، 278 ، 199 ، 194 ، 133 جروج / نلآ ،

473 ، 213 روداولاس / هدنلآ ،

646 یلمآ /

647 مشاه / ازریم  یلمآ ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


798 ص :

674 رتکد /)  ) دیشمج راگزومآ ،

633 هللا / بیبح  راگزومآ ،

331 ، 330 ، 329 دووردنآ /

469 ، 28 لکیم / ژنآ ،

711 ، 710 ، 708 ، 667 ، 585 ، 584 ، 581 ، 579 ، 567 ، 366 ، 365 ، 320 ، 319 ، 316 ، 95،96 ریشدرا / نایسناوآ ،

460 ، 314 ، 310 ، 309 ، 171 ، 45 ، 22 نسح / تیآ ،

658 ، 607 ، 184،250 ، 179 ، 178 ، 176 ، 175 ، 69 تیاود / رواهنزیآ ،

38 سدنهم /)  ) جاهتبا

295 نیسح / یناخ ، میهاربا 

558 ُفا / میهاربا 

707 هللا / فیس  هداز ، میهاربا 

296 (/ رتکد گنهرس   ) یحطبا

11 ریثا / نبا 

641/ هیوباب نبا 

469 دشر / نبا 

468 انیس / نبا 

11 ، 10/ نودلخ نبا 

468 ینوریب / ناحیروبا 

363 ، 341 ، 337 میرپا /
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445 تربار / رمیاهنپا ،

467 روکیپا /

99 روصنم / یکباتا ،

295 ولزوگ / هرق  هلودلا  ماشتحا 

647 یناجنزلا / ینیسحلادمحا 

11 بوقعی / یبا  نبدمحا 

733 ، 732 ، 627 ، 626 هدازدمحا /

595 ، 577 ، 536 ، 146 ، 145 ، 69 ، 12 هاشدمحا /

783 دیمح / يدمحا ،

642 دبهپس /)  ) قداص يدمحا ،

394 يدهم / ثلاث ، ناوخا 

296 داوج / ناوخا ،

588 رکشلریما /)  ) نسح يوخا ،

466 هسیدا /

646 یکارا /

795 ، 783 ، 781 ، 710 ، 709 ، 708 ، 705 ، 606 ، 326 ، 316 ، 315 ، 314 رتکد /)  ) یقت ینارا ،

677 یلیل / دنمجرا ،

633 هللا / نیما  نالدرا ،

295 هللا / فیس  نالدرا ،

606 یلع / نالدرا ،
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467 وطسرا /

649 ، 645 ، 644 ، 638،640 ، 637 ، 281 رتکد /)  ) نسح یناجنسرا ،

467 سدیمشرا /

310 هداز / عفرا 

465 ، 446 ، 445 فزوژ / نیلاتسا ،

274 ، 127 لکیاتسا /

11 ناخ / يدهم  يدابآرتسا ،
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179 رتیپ / نمنوتسا ،

706 ، 535 ، 438 نیدلا / لامجدیس  يدابآ ، دسا 

781 دمحا / يدسا ،

725 ، 588 ، 587 گنشوه / يدسا ،

12 رایدنفسا /

79 يرایدنفسا /

44 ، 16 ایرث / يرایدنفسا ،

،124 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 109 ، 108 ، 103 ، 101 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 90 ، 89 ، 88 ، 87 ، 86 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 يردنکسا /
278 ، 213 ، 212 ، 201

60 درگرس /) ) ینادنکسا

581 ، 578 ، 229 ، 76 يردنکسا /

،112 ، 109 ، 108 ، 100 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 89 ، 88 ، 87 ، 86 ، 83 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 22 ، 21 ، 16 جریا / يردنکسا ،
،331 ، 324 ، 322 ، 321 ، 320 ، 319 ، 317 ، 316 ، 219 ، 218 ، 214 ، 213 ، 211 ، 207 ، 206 ، 133 ، 132 ، 124 ، 122 ، 116 ، 115
،606 ، 592 ، 586 ، 585 ، 583 ، 568 ، 567 ، 566 ، 561 ، 560 ، 505 ، 394 ، 386 ، 372 ، 367 ، 366 ، 347 ، 341 ، 335 ، 334 ، 333
،779 ، 778 ، 777 ، 776 ، 730 ، 728 ، 727 ، 726 ، 719 ، 712 ، 711 ، 710 ، 700 ، 696 ، 695 ، 676 ، 671 ، 670 ، 669 ، 667 ، 664

790 ، 783

321 نسحم / نامیلس  يردنکسا ،

708 ازریم / نامیلس  يردنکسا ،

578 ، 321 ، 230 ، 229 سابع / يردنکسا ،

296 نیسح / یئوکسا ،

331 .س پ / نباوکسا ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 835 
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499 ودلوکسا /

235 ، 141 ژاتیمرآ / یندیس  تیمسا ،

131 ناج / کب ، نیاتشا 

759 ، 285 فرشا /

19 دمحا / فرشا ،

294 لیعامسا / فرشا ،

296 پیترس /)  ) هللادبع یفرشا ،

609 يروکشا /

651 مظاک / یلیصا ،

656 ، 42 هکلم / يداضتعا ،

76 نیذآ / ) هب  .ا  .م   ) هدازدامتعا

696 ، 695 ، 123 ، 122 ، 121 ، 113 ، 100 ، 94 زانهش / یمالعا ،

699 ، 589 ، 581 ، 579 ، 578 ، 316 ، 267 ، 264 ، 128 ، 127 ، 21 فسوی /  يراختفا ،

602 ، 374 ، 298 ، 297 ، 294 ، 288 ، 225 ، 174 ، 173 ، 167 ، 56 پیترس / )  ) دومحم سوط ، راشفا 

284 ، 274 ، 111 راشفا ،

296 (/ پیترس  ) یسطفا

467 نوطالفا /

633 ، 614 لابقا /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


800 ص :

295 ، 39 سدنهم /)  ) ورسخ لابقا ،

563 سابع / لابقا ،

295 باهولادبع / لابقا ،

149 رتکد /)  ) رهچونم لابقا ،

467 سدیلقا /

296 یمرکا /

647 یضترم / يرئاحلا ،

708 ، 638 ، 228 ، 76 یتوملا /

568 ، 319 ، 315 ءایض / یتوملا ،

99 ، 98 ، 37 ، 20 یفطصم / یتوملا ،

638 ، 586 ، 335 ، 319 نیدلارون / یتوملا ،

496 ، 394 نیدلاردص / یهلا ،

633 ، 294 سدنهم /)  ) دمحم یهلا ،

665 ، 662 ، 660 ، 654 ، 653 ، 652 ، 647 ، 625 ، 570 ، 566 ، 534 ، 135 ، 113 ، 112 ، 111 ، 22 ینیمخ / ماما 

453 ع /)  ) یلع ماما 

678 ، 588 ، 171 یماما /

400 ، 272 ، 207 ، 104 لامج / یماما ،

678 الیل / یماما ،

269 رکشلرس /)  ) روپ ناما 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 837 
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316 یلع / دیما ،

119 رتکد /)  ) دمحم راودیما ،

458 ، 457 ، 456 سابع / ماظتنا ، ریما 

295 ریما / ردب ، یقوش 

641 ، 593 ، 135 ، 125 ، 120 ، 46 (/ رتکد  ) نیدلا سمش  یئالع ، ریما 

633 یسوم / ریما ،

،119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 109 ، 107 ، 95 ، 94 ، 93 ، 89 ، 84 ، 83 ، 81 ، 79 ، 76 ، 69 ، 39 کباب / يورسخریما ،
،319 ، 282 ، 253 ، 252 ، 247 ، 246 ، 244 ، 242 ، 241 ، 240 ، 238 ، 233 ، 226 ، 214 ، 204 ، 202 ، 201 ، 176 ، 132 ، 121 ، 120

777 ، 764 ، 724 ، 718 ، 702 ، 393 ، 390 ، 371 ، 366 ، 353 ، 352 ، 351 ، 347 ، 345 ، 344 ، 341 ، 340 ، 334 ، 320

57 ، 48 دیشهم / یهاشریما ،

607 ریبکریما /

520 هللا / ظیفح  نیما ،

496 ، 495 مظعا /) کباتا   ) رغصا یلع  ناطلسلا ، نیما 

295  / داوج ینیما ،

،361 ، 359 ، 313 ، 305 ، 304 ، 302 ، 293 ، 228 ، 223 ، 214 ، 213 ، 210 ، 209 ، 173 ، 149 ، 134 ، 118 92 ، 19 ، 11 یلع / ینیما ،
،693 ، 650 ، 649 ، 645 ، 640 ، 639 ، 638 ، 637 ، 635 ، 643 ، 638 ، 618 ، 615 ، 613 ، 601 ، 554 ، 533 ، 499 ، 379 ، 363 ، 362

796 ، 740

38 ، 37 ماظتنا /

295 یلع / يریزو ، ماظتنا 

678 ، 313 ، 304 هللادبع / ماظتنا ،

37 هللارصن / ماظتنا ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 838 
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801 ص :

660 يراصنا /

633 اضر / يراصنا ،

296 پیترس /)  ) یلع يراصنا ،

625 ، 526 ، 525 ، 524 ، 523 ، 416 ، 405 سلگنا /

303 یناوریشونا /

445 نیتشینا /

475 نیاوا /

184 تربار / رمیاهنپوا ،

522 سفونایلوا /

199 وتربموا / وکا ،

293 ، 32 ینوتنآ / ندیا ،

463 رصان / یناریا ،

466 دایلیا /

500 ، 488 مراهچ / ناویا 

500 موس / ناویا 

ب

294 سشدارآ / نایئاباب ،

296 ، 175 ، 39 دبهپس /)  ) ردان چیلقنامتاب ،

732 اتسیتاب /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 839 
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،641 ، 614 ، 613 ، 609 ، 608 ، 598 ، 569 ، 551 ، 538 ، 460 ، 409 ، 217 ، 216 ، 163 ، 73 ، 63 ، 46 سدنهم /)  ) يدـهم ناگرزاب ،
690 ، 689 ، 656 ، 650 ، 644

294 سابع / یناتساب ،

275 رابج / ناب ، هچغاب 

547 ، 221 ناخرقاب /

292 رکواب /

306 يرهاب /

193 ، 28 نووهتب /

،608 ، 576 ، 564 ، 457 ، 414 ، 402 ، 216 352 ، 242 ، 218 ، 129 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 121 ، 120 ، 102 ، 101 ، 57 رایتخب /
644 ، 614

،363 ، 256 ، 238 ، 217 ، 216 ، 200 ، 135 ، 131 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 121 ، 120 ، 110 ، 134 ، 20 روپاش / رایتخب ،
650 ، 644 ، 641 ، 614 ، 608 ، 587 ، 460

615 ایرث / يرایتخب ،

294 هلودلا / باهش  يرایتخب ،

713 ، 389 ، 253 نمادب /

572 درل /)  ) نوارب

572 ، 571 ، 551 ، 498 ، 191 ، 190 ، 27 ، 26 دراودا / نوارب ،

445 نوف / نوارب ،

463 اضر / ینهارب ،

26 سلترب /

519 ، 516 ، 513 ، 503 دینوئل / فنژرب ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 840 
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763 ، 47 ، 32 وینگبز / یکسنیژرب ،

543 تلوترب / تشرب ،

714 ، 570 ، 569 ، 394 اضر / دیس  یعقرب ،

469 ، 468 ، 430 ونادروج / ونرب ،

570 ، 67 ، 36 يدرجورب /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 841 
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802 ص :

570 ، 67 ، 66 هللا /) تیآ   ) نیسح دیس  يدرجورب ،

718 ، 567 ، 383 ، 380 ، 351 ، 343 ، 263 ، 253 ، 251 ، 215 ، 74 ، 57 ، 55 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 هللادبع / ناهرب ،

585 ایرب /

702 ، 701 ، 700 ، 698 ، 670 ، 580 ، 572 ، 567 ، 394 ، 367 ، 315 ، 21 یبتجم / يولع ، گرزب 

227 گنهرس /)  ) لیلج رهمگرزب ،

607 یفطصم / این ، گرزب 

296 ، 38 رکشلرس /)  ) نسح یئاقب ،

460 ، 459 ، 458 رتکد /)  ) رفظم یئاقب ،

790 ، 782 ، 720 ، 709 ، 670 ، 366 ، 335 ، 319 ، 108 دومحم / یطارقب ،

90 نیکب / اچالب 

483 ینوت / رلب ،

11 یلعوبا / یمعلب ،

509 ، 308 ، 63 دراودا / شنب ،

295 ینایور / يروجآ  ینب 

99 دمحا / دمحا ، ینب 

296 هداز / ینب 

183 نسحلاوبا / ردص ، ینب 

153،446 جروج / شوب ،

294 ، 256 ، 39 داوج / يرهشوب ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 842 
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584 نیناگلوب /

471 نومیس / راویلوب ،

661 ، 647 ، 634 ، 19 نامیلس / يدوبهب ،

714 ، 661 ، 647 ، 646 ، 570 ، 569 ، 547 ، 536 ، 394 ، 386 ، 221 ، 190 ، 67 ، 66 هللا /) تیآ  ) یناهبهب

723 ، 580 ، 335 ، 319 دمحم / یمارهب ،

296 پیترس /)  ) یلقیدهم یمارهب ،

296 یلقردیح / يزورهب ،

295 یلق / يدهم  يزورهب ،

295 مساقلاوبا / يدازهب ،

690 ، 689 ، 631 ، 599 هللا /) تیآ   ) ینیسح دمحم  دیس  یتشهب ،

641 دیشمج / مانهب ،

170 نابلخ /) گنهرس   ) روصنم راگن ، هب 

299 ناخیلق /) یضترم   ) ناطلسلا ماهس  تایب ،

633 ینایب /

177 تیمسا / لدیب ،

633 ریما / يدنجریب ،

11 ردنکسا / یشنم ، کیب 

660 ، 657 ، 264 ، 262 ، 175 ، 72 .ا.زمیج / لیب ،

541 ماما /) ناتسرامیب   ) یباوخ تخت  رازه  ناتسرامیب 

633 رتکد /)  ) ربکا یلع  انیب ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 843 
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25 نسحلاوبا / یقهیب ،

11 ، 7 لضفلاوبا / یقهیب ،
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803 ص :

پ

659 ور / خرف  اسراپ ،

653 ، 593 رکشلرس /)  ) نسح ناورکاپ ،

516 دراچیر / سپیاپ ،

287/ نمیاپ

546 لاشرام /)  ) نتپ

588 يدهم / يوترپ ،

370 ورپ /

344 لوسرلادبع / يزیورپ ،

768 گنهرس /)  ) نوهرپ

770 ، 763 ، 597 ، 591 ، 576 ، 389،390 نسحم / روپکشزپ ،

22 هللا / ) تیآ   ) یضترمدیس هدیدنسپ ،

26 ایلیا / یکسفشورطپ ،

27 یکروئگ / فناخلپ ،

791 ، 789 رصان / راریپروپ ،

344 ، 267 ، 248 لیعامسا / یلاوروپ ،

789 ، 750 دمحم / نازمرهروپ ،

516 بلگ / یکسفوکلوپ ،

677 ، 566 ، 378 ، 307 ، 306 ، 268 ، 257 فرشا / يولهپ ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 845 
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353 ، 352 ، 242 ، 241 ، 240 ، 239 ، 238 ، 237 ، 117 ، 39 اضر / يولهپ ،

303 ، 44 حرف / يولهپ ،

،672 ، 661 ، 457 ، 456 ، 450 ، 449 ، 434 ، 433 ، 429 ، 428 ، 422 ، 421 ، 358 ، 294 ، 199 ، 109 ، 55 ، 19 اضردمحم / يولهپ ،
697

296 وناب /) ) شیاریپ

551 ، 13 هلودلاریشم / اینریپ ،

301 ریما / دادشیپ ،

86 يزامنشیپ /

397 ، 207 ، 110 ، 79 رفعج / دیس  يرو ، هشیپ 

609 ، 473 ، 213 ، 199 ونیتسوگآ / هشونیپ ،

ت ث

151 ، 150 تاناردنیبار / روگات ،

295 کیردرف / گربلات ،

170 گنهرس /)  ) یلع یکرت ، بارت 

633 دامع / یتبرت ،

465 ، 445 سا / .يراه  نمورت ،

290 نورت /

520 دمحا / یک ، هرت 

103 داوج / نایشرفت ،

344 ، 294 ریگناهج / یلضفت ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 846 
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185 هللارصن / يوقت ،

316 شاداد / هداز ، یقت 

475 ، 131 كرام / نیاوت ،

475 يوتسلوت /

344،394 ، 306 ، 248 نودیرف / یللوت ،

361 ، 55 ، 51 ، 50 ، 49 نامرآ / يریچهت ،

777 ، 731 ، 724 ، 723 ، 699 ، 629 ، 623 ، 622 ، 621 ، 566 ، 214 ، 213 ، 118 ، 97 ، 96 ، 92 ، 77 ، 76 ، 22 ، 21 ابابناخ / ینارهت ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 847 
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804 ص :

728 گرزب / اقآ  خیش  ینارهت ،

605 ، 255 ، 254 لاشرام /)  ) وتیت

634 ، 549 ، 548 ، 547 ، 539 ، 236 نیسحلادبع / شاترومیت ،

295 یسوم / روپ ، يرومیت 

269 زیورپ / یتباث ،

11 یبلعث /

ج

680 ، 658 ، 657 ، 637 ، 636 نوسناج /

736 ، 665 ، 628 ، 627 ، 602 ، 394  / نژیب ینزج ،

697 تمشح / ینزج ،

280 ، 278 ، 277 يرفعج /

342 ، 278 ، 277 ، 101 ، 100 نسح / يرفعج ،

601 ، 374 ، 42 خم /) یب   ) نابعش يرفعج ،

305 میحرلادبع / يرفعج ،

743 دومحم / نایرفعج ،

634 سدنهم /)  ) مظاک يدورفج ،

287 دراچیر / نوسکج ،

594 ، 593 رتکد /)  ) اضر دمحم  ینیئان ، یلالج 

633 ، 145 دومحم / مج ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 848 
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497 ، 463 ، 378 ، 34 یلع / دمحم  هدازلامج ،

707 رفعجریم / هدازداوج ،

343 يرهاوج /

586 ، 366 ، 331 ، 319 ، 108 ، 79/ نیسح تدوج ،

516 فیادود / رهوج 

11 ینیوج / کلماطع 

603 ولگبناهج /

296 مساقلاوبا / ولگیبناهج ،

296 گنهرس /)  ) دومحم ولگیبناهج ،

697 ، 696 ، 568 ، 566 ، 171 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 94 ، 92 ، 81 ، 76 ، 22 هللا / ترصن  ول ، هاشناهج 

چ

500 ، 475 ناوتنآ / فوخچ ،

746 ، 628 ، 554 ، 528 ، 508 ، 445 ، 202 ، 198 ، 197 ، 195 ، 133 نوتسنیو / لیچرچ ،

27 ینرچ / یکسفشینرچ ،

682 ، 698 مساقریم / رذآ ، مشچ 

765 گنهرس /)  ) ربکا اپیلچ ،

219 يال / نئوچ 

463 نیسحریما / نت ، لهچ 

329 کچ / ياک  گنایچ 

731 نیچ /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 849 
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ح

119 رتکد /)  ) ینانمس يرئاح 

،223 ، 169 ، 75 ، 68 نسح / هداز ، يرئاح 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 850 
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805 ص :

620 ، 594 ، 593 ، 582 ، 576 ، 313 ، 302 ، 300 ، 299 ، 293 ، 289 ، 284 ، 275 ، 274 ، 272 ، 271 ، 256 ، 252

595 یساقآ / ازریم  جاح 

658 ، 551 ، 495 ، 468 ، 454 ، 428 ، 423 ، 55 ، 11 ظفاح /

11 وربا / ظفاح 

650 ، 633 ، 618 ، 617 ، 616 ، 613 ، 612 ، 611 ، 603 ، 383 ، 380 ، 351 ، 250 ، 55 يزاجح /

295 هللا / تمشح  يزاجح ،

587 رقابدمحمدیس / يزاجح ،

650 ، 641 ، 615 ، 587 ، 250 دوعسم / يزاجح ،

666 رقابدمحم / دیس  یتجح ،

593 ، 432 دادح /

589 ، 267 ، 196 ، 193 ، 35 ماوق / تارکمد  بزح 

707 یباسح /) دومحم  روسفورپ  ردارب   ) یباسح

681 دمحا / رکبلا ، نسح 

707 هداز / نسح 

641 ، 634 ، 618 ، 604 ، 601 ، 356 ، 284 ، 172 ، 135 ، 125 سدنهم /)  ) مظاک یبیسح ،

570 نیدلاروندیس / اقآ  ینیسح ،

408 لالج / ینیسح ،

408 نیدلازع / ینیسح ،

614 (س /) میظعلادبع ترضح 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 851 
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616 (س /) هموصعم ترضح 

582 ، 126 سانش / قح 

264 زیورپ / تمکح ،

188 ، 185 رغصا / یلع  تمکح ،

794 ، 726 زیورپ / وج ، تمکح 

654 ، 645 ، 25 میکح /

294 سابع / یتاکشم ، میکح 

645 هللا /) تیآ   ) میکح

674 ، 537 کلملا /) میکح   ) میهاربا یمیکح ،

728 اضردمحم / یمیکح ،

707 ، 388 ، 386 ، 21 يدرو /) يرات   ) یلغواومع ناخردیح 

خ

716 گنهرس /)  ) یمتاخ

،753 ، 725 ، 716 ، 691 ، 690 ، 689 ، 688 ، 687 ، 597 ، 484 ، 482 ، 475 ، 451 ، 444 ، 439 ، 427 ، 421 ، 419 دمحم / دیس  یمتاخ ،
761 ، 760 ، 757 ، 756 ، 755

32 یمظعلا /) هللا  تیآ   ) یلع دیس  يا ، هنماخ 

،782 ، 774 ، 709 ، 601 ، 579 ، 567 ، 515 ، 512 ، 368 ، 264 ، 104 ، 102 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 رونا / يا ، هماـخ 
787 ، 783

،779 ، 751 ، 726 ، 725 ، 367 یلع / يرواخ ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 852 
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806 ص :

780

377 ، 344 ، 248/ رغصا یلع  هداز ، هربخ 

712 ، 682 ، 584 ، 509 ، 137 اتیکین / فچشورخ ،

119 رتکد /)  ) داهرف رواخورسخ ،

94 ، 92 يورسخ /

297 ، 167 نیسح / یبیطخ ،

767 يربتعلخ /

766 مناخ /)  ) يربتعلخ

594 ، 593 ، 582 ، 273 نالسرا / يربتعلخ ،

171 هدیرف / يربتعلخ ،

294 اضردمحم / يربتعلخ ،

641،767 ، 593 ، 582 ، 274 ، 273 ، 268 ، 223 ، 135 ، 84 سدنهم /)  ) سابع یلیلخ ،

113 مالسالا /) تجح   ) دمحادیس ینیمخ ،

675 ، 666 هللا /) تیآ   ) یفطصم دیس  ینیمخ ،

749 ، 650 ، 641 ، 617 ، 616 ، 613 ، 612 ، 611 ، 383 ، 380 ، 358 ، 351 ، 250،344 ، 248 ، 55 ، 54 یلعفطل / یجنخ ،

650 دمحم / یجنخ ،

588 میهاربا / يرون ، هجاوخ 

468 یمزراوخ /

654 ، 648 ، 646 ، 119 دادرهم / يراسناوخ ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 853 
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648 ، 646 ییوخ /

646 یمظعلا /) هللا  تیآ   ) مساقلاوبا دیس  ییوخ ،

750 ، 221 ، 170 ، 66 ینابایخ /

294/ ناخ هللا  بیبح  شاتلیخ ،

د

119 تفع / روپ ، شاداد 

296 اراد /

296 وناب /)  ) باراد

539 ، 538 ، 493 ، 489 ، 236 ، 235 ، 141 ، 34 ، 33 ، 29 یسراد /

470 نیوراد /

475 رودویف / یکسفویاتساد ،

178 ، 177 سلاد /

499 يرتمید / يوکسناد ،

611 روپشناد /

236 ربکا / یلع  رواد ،

295 نیسح / دمحمدیس  یتشد ،

655 ، 588 ، 576 ، 497 ، 496 یلع / یتشد ،

602 ، 595 ، 225 ، 224 پیترس /)  ) يرتفد

638 رکشلرس /)  ) دمحم يرتفد ،

706 ، 562 تمشح / رتکد 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 854 
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141 لارنژ /)  ) نومرکد

470 توشیک / ند 

22 مالسالا /) تجح   ) یلع یناود ،

516 رهوج / فیادود ،

447 لارنژ /)  ) لگود

633 نیدلا / ناسح  يدابآ ، تلود 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 855 
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807 ص :

463 ، 462 دومحم / يدابآ ، تلود 

656 رغصا / ناهاوختلود ،

677 یهاشتلود /

296 رکشلرس /) ) ولود

295 لوراک / یسولود ،

175 نرول / سنالومود ،

373  / دلارج رهود ،

656 ، 427 ، 221 ربکا / یلع  ادخهد ،

719 دمحا / ناقهد ،

408 فرشا / ناقهد ،

296 نیسح / دانهد ،

26 فونوکاید /

344 ، 248 ، 53 سابع / یلشوید ،

59 گنهرس /)  ) هللا بیبح  یمیهید ،

ر

305 ، 82 لیعامسا / نیئار ،

،579 ، 568 ، 367 ، 366 ، 365 ، 347 ، 346 ، 336 ، 334 ، 331 ، 322 ، 319 ، 314 ، 206 ، 108 ، 103 ، 87 ، 86 رتکد /)  ) اضر شنمدار ،
796 ، 790 ، 772 ، 729 ، 728 ، 727 ، 726 ، 725 ، 720 ، 719 ، 713 ، 711 ، 709 ، 701 ، 700 ، 695 ، 670 ، 606 ، 586 ، 580

641 سابع / ایندار ،
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468 يزار / 

479 ، 444 درل /)  ) لسار

469 لئافار /

637 ، 478 ، 435 ، 71 رلفکار /

661 وکالوه / دبمار ،

750 یضترم / يدنوار ،

22 ییاجر /

295 سدنهم /)  ) دواد یبجر ،

631 مناخ /) ) يوجر

241 میرم / يوجر ،

631 ، 630 ، 241 دوعسم / يوجر ،

175 ، 50 ، 49 گنهرس /)  ) ریما یمیحر ،

558 نیما / دمحم  هداز ، لوسر 

11 هللا / لضف  نیدلادیشر 

298 هللادسا / نایدیشر ،

298 هللا / فیس  نایدیشر ،

298 هللا / تردق  نایدیشر ،

698 ، 697 روسفورپ /)  ) هللا تیانع  اضر ،

،145 ، 144 ، 143 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 109 ، 70 ، 69 ، 68 ، 55 ، 44 ، 43 ، 38 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 31 ، 29 ، 28 ، 20 ، 3 ناخاضر /
،266 ، 263 ، 255 ، 242 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 222 ، 221 ، 218 ، 197 ، 194 ، 191 ، 185 ، 184 ، 152 ، 151 ، 149 ، 147 ، 146
،539 ، 538 ، 537 ، 533 ، 506 ، 505 ، 499 ، 497 ، 496 ، 495 ، 491 ، 423 ، 422 ، 393 ، 388 ، 387 ، 386 ، 378 ، 325 ، 294 ، 271

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 857 
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،569 ، 568 ، 566 ، 565 ، 564 ، 563 ، 562 ، 561 ، 556 ، 554 ، 553 ، 552 ، 551 ، 550 ، 549 ، 548 ، 547 ، 546 ، 542 ، 541 ، 540
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808 ص :

795 ، 794 ، 771 ، 763 ، 762 ، 709 ، 708 ، 705 ، 677 ، 664 ، 633 ، 604 ، 582 ، 580 ، 577 ، 576 ، 575 ، 574 ، 571 ، 570

13 قداص / قفش ، هدازاضر 

294 رتکد /)  ) روناضر

227 سدنهم /)  ) دمحا يوضر ،

295 یمالسا / یضر 

296 هللا / ترصن  تعفر ،

295 یناضمر /

28 ریپسبور /

707 ، 504 نیتشتور /

22 مالسالا /) تجح   ) دیمحدیس یناحور ،

64 داوف / یناحور ،

792 ، 83 ورسخ / هبزور ،

11 هللا / لضف  ناهبزور ،

،199 ، 197،198 ، 195 ، 194 ، 179 ، 178 ، 177 ، 134 ، 133 ، 132 ، 130 ، 99 ، 68 ، 67 ، 65 ، 42 ، 41 ، 37 ، 32 نیلکنارف / تلوزور ،
658 ، 635 ، 554 ، 533 ، 465 ، 464 ، 290  ، 229 ، 208

315 اضر / اتسور ،

707 نسح / میرک  اتسور ،

475 كاژ / ناژ  وسور ،

129 لاشرام /) ، ) یکسفولوکور

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 859 
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193 ، 28 نمور / نالور ،

539 ، 489 ، 33 رتیور /

12 متسر / نت ، نییور 

463 رذگهر /

691 يرهش / ير 

181 ، 171 رکشلرس /)  ) لیعامسا یحایر ،

602 ، 225 ، 224 ، 180 ، 175 ، 174 ، 173 ، 171 پیترس /)  ) یقت یحایر ،

656 ، 538 سدنهم /)  ) هللادبع یضایر ،

52 روترآ / زدراچیر ،

294 سابع / دراشیر ،

479 کیلوتاک /) فقسا   ) دراکیر الورپتود ،

518 ، 516 ، 514 ، 446 دلانور / ناگیر ،

ز

752 تسولاگ / نایراخاز ،

603 ، 343 ، 224،342 سدنهم /) ) شواز

342 لیعامسا / دهاز ،

673 ، 672 ، 645 ، 304 ، 302 ، 301 ، 300 ، 299 ، 293 ، 292 ، 291 ، 288 ، 274 ، 267 ، 199 ، 134 ، 99 سدنهم /)  ) ریشدرا يدهاز ،

295 نیسح / يدهاز ،

295 اضر / يدهاز ،

99،169 ، 75 دبهپس /)  ) هللا لضف  يدهاز ،
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792 ، 791 یضترم / تخبرز ،

13 نیسحلادبع / بوک ، نیرز 

613/ نسح ینامز ،

618 ، 614 ، 611 ، 217 هللا /) تیآ   ) یناجنز

603 ، 342 سدنهم /)  ) یناجنز

611 لضفلاوبا / دیساقآ  یناجنز ،
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809 ص :

611 اضردیساقآ / یناجنز ،

294 زیزع / هنگنز ،

156 يدانگ / فناگوز ،

734 ، 733 ، 137 ، 136 ، 135 کباب / ییارهز ،

282 ، 276 ، 275 ، 231 یلع / يرهز ،

356 ، 120 (/ گنهرس  ) یلع ییابیز ،

641 ، 634 ، 618 ، 604 ، 602 ، 582 ، 227 ، 200 ، 135 ، 125 سدنهم / )  ) دمحا هداز ، كریز 

746 ، 507 فیوونیز /

ژ

468 يدوهی /) ناربمایپ  زا  یکی  سدقم ( ناژ 

193 ، 28 فتسیرک / ناژ ،

445 فوکژ /

696 يدنژ /

108 میرک / ژروژ ،

س

265 ، 199 فکیچداس /

529 لپ / ناژ  رتراس ،

378 ، 375 ، 322 ، 298 ، 274 ، 266 ، 257 ، 233 ، 230 ، 229 ، 195 ، 149 دمحم / يا ، هغارم  دعاس 

233 گنشوه / ولدعاس ،
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343 دمحم / کلاس ،

74 نسح / یملاس ،

659 دمحم / ماس ،

572 ، 551 ، 191 یسرپرس / سکیاس ،

140 نیما / لکیاس ،

295 دمحم / یناهاپس ،

231 یسیع / يدبهپس ،

295 میهاربا / رهپس ،

328 ، 281 ، 269 ، 257 ، 11 یقتدمحم / رهپس ،

294 يداه / رهپس ،

13 هللا / حیبذ  يرهپس ،

489 ، 277 رالاسهپس /

563 ، 562 ، 547 ، 535 ، 493 ، 221 ناخراتس /

633 نسح / هدوتس ،

634 ، 541 ، 38 ، 37 يداجس /

576 یباحس /

657 ، 641 ، 614 ، 613 ، 538 ، 614 ، 73 سدنهم /)  ) یباحس

613 ، 460 ، 73 هللادی / یباحس ،

56 گنهرس /)  ) ییاخس

661 روپ / پیترس 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 863 

http://www.ghaemiyeh.com


296 گنهرس /)  ) اشگراکروپ پیترس 

633 لضاف / ییوجرس ،

536 دعسا / رادرس 

377 ، 344 ، 248 نیسحریما / راشرس ،
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810 ص :

470 ستناورس /

573 ، 551 ، 468 ، 429 ، 11 نیدلا / حلصم  خیش  يدعس ،

666 هللا /) تیآ   ) اضر دمحم  دیس  يدیعس ،

731 ، 622 ، 219 ، 87 ، 86 سابع / ییاقس ،

74 دمحم / يرفس ،

466 طارقس /

294 سابع / یقوجلس ،

500 حتاف / دمحم  ناطلس 

707 هداز / ناطلس 

133 ازریم / نامیلس 

725 ینامیلس /

296 هللا / تزع  یمیلس ،

18 دمحا / یعیمس ،

294 سدنهم /)  ) گنشوه یعیمس ،

،620 ، 604 ، 603 ، 602 ، 594 ، 593 ، 361 ، 360 ، 356 ، 251 ، 227 ، 225 ، 217 ، 175 ، 172 ، 135 ، 20 رتکد /)  ) میرک یباـجنس ،
650 ، 644 ، 640 ، 638 ، 637

525 ، 348 ، 158 لپ / يزیئوس ،

519 كاچبوس /

295 نیسح / یکدوس ،
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254 ، 72 ونراکوس /

32 مایلیو / ناویلوس ،

72 ، 57 لارنژ /)  ) وتراهوس

38 ، 37 ربکا / یلع  یسایس ،

708 ، 580 گنهرس /)  ) هللا تزع  کمایس ،

104 نیّدلاءایضدیس /

295 یلقناطلس / يروخالیس ،

ش

659 نیدلاءایضدیس / نامداش ،

104 ، 102 ورسخ / يرکاش ،

742 ، 541 ، 394 ، 296 ، 39 دمحا / ولماش ،

611 نیسح / هاش 

164 دهف / هاش 

654 ، 652 يدورهاش /

595 نیسح / ناطلس  هاش 

488 لوا / بسامهط  هاش 

489 ، 488 سابع / هاش 

488 مود / سابع  هاش 

720 ، 634 دمحم / راکهاش ،

589 ، 264 سابع / هدنهاش ،
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604 ، 594 ، 593 ، 228 ، 227 رتکد /)  ) یلع دیس  ناگیاش ،

517 نیشرابش /

63 درپش /

265 فرش /

707 یلع /  یقرش ،

488 ینوتنآ / یلرش ،

488 تربار / یلرش ،

343 سدنهم /)  ) ردان ینیمرش ،

294 رتکد /)  ) دومحم نیورش ،

607 يدهم / يوضر ، تعیرش 
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811 ص :

761 ، 760 ، 240 نسح / يرادمتعیرش ،

647 مظاکدیس / يرادمتعیرش ،

537 فیرش /

303 ، 295 ، 274 ، 39 سدنهم /)  ) رفعج دیس  یماما ، فیرش 

602 یفطصم / نایعاعش ،

188 ، 39 ، 35 نیدلا / عاجش  افش ،

84 روسفورپ /)  ) یئافش

470 ، 466 ریپسکش /

644 سمش /

644 زیورپ / سمش ،

295 دمحا / یئاسمش ،

641 ، 614 ، 611 يریشمش /

641 ، 217 نسح / جاح  يریشمش ،

181 ، 180 نمرون / فکستراوش ،

519 ، 47 هزداندراوش /

783 ، 782 ، 710 ، 709 دمحم / نایشروش ،

619 ، 553 ناگروم / رتسوش ،

153 والسیناتسا / چیوکشوش ،

155 ردناسکلا / چیوکشوش ،
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98 دیمح / تکوش ،

193 لیئاخیم / فوخولوش ،

11 میرکلادبع / یناتسرهش ،

728 ، 726 ، 725 ، 713 ، 394 ، 367 ، 366 سابع / يرایرهش ،

582 ، 581 ، 580 هدازدیهش /

633 سدنهم /)  ) يدهم ینابیش ،

69 ، 68 یمالسالا / خیش 

489 هللا /) تیآ   ) يزاریش

707 یلع / يزاریش ،

294 میهلیو /  یمیش ،

ص ض

641 یقداص /

796 نیسحمالغ / یقداص ،

769 ، 604 ، 603 ، 361 ، 214 ، 200 حلاص /

659 ، 651 ، 634 ، 619 ، 618 ، 610 ، 607 ، 604 ، 460 ، 459 ، 222 ، 135 رایهللا / حلاص ،

656 ، 641 ، 375 ، 274 ، 185 ، 149 فرشالاردص /

295 میحرلادبع / یقیدص ،

460 ، 458 رتکد /)  ) نیسحمالغ یقیدص ،

237 ، 229 میهاربا / یئافص ،

633 ، 296 (/ پیترس  ) یلع يرافص ،
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781 ، 367 ، 366 يرفص /

307 ، 306 نویامه / هداز ، یتعنص 

660 ، 659 ، 612 ، 611/ سابع یعینص ،

296 گنهرس /)  ) نودیرف یتوص ،

386 ، 221 لیفارساروص /

633 یلعفطل / رگتروص ،

294 هللا / ترصن  یفوص ،

638 رکشلرس /)  ) ربکا یلع  ماغرض ،
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812 ص :

ط ظ

683 لالج / ینابلاط ،

535 میحرلادبع / ازریم  فوبلاط ،

714 ، 666 ، 665 ، 657 ، 641 ، 569 ، 111 ، 67 ، 66 هللا /) تیآ   ) دومحم دیس  یناقلاط ،

588 ، 199 هنازرف / يرهاط ،

701 ، 647 ، 588 ، 576 ، 547 ، 221 هللا /) تیآ   ) قداص دمحم  دیس  ییابطابط ،

582 ناسحا / يربط ،

44 نسحم / یعولط ،

721 ، 566 ، 565 ، 556 ، 373 ، 237 ، 113 ، 76 ، 45 ، 36 ، 35 ، 30 ، 20 ، 18 دومحم / یعولط ،

62 ، 59 ، 58 لیلخ / یبسامهط ،

633 سدنهم /)  ) دابق رفظ ،

ع

538 ، 342 ، 248 میحر / يدباع ،

681 مالسلادبع / فراع ،

698 ، 622 رتکد /)  ) دمحم یمصاع ،

742 دبهپس /)  ) یبقاع

296 یلعدیس / روپ ، ملاع 

601 رتکد /)  ) یملاع

296 گنهرس /)  ) يدهم يرماع ،
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659 رقاب / یلماع ،

503 ازریم / سابع 

140 دومحم / سابع ،

792 نسحلاوبا / یسابع ،

37 هدبع /

38 ، 36 رتکد /)  ) لالج هدبع ،

10 عقار / یبا  نب  هللادیبع 

202 یفطصم / لدع ،

295 رهچونم / لدع ،

633 ییحی / لدع ،

22 يدهم / یقارع ،

42 نسح / برع ،

374 دمحا / یقشع ،

307 رصنوبا / دضع ،

779 ، 778 داژنراطع /

741 نایراطع /

641 ، 618 ، 613 ، 611،612 سدنهم /)  ) میحر ییاطع ،

287 ، 278 ، 262 ، 185 نیدلارخف / یمیظع ،

663 ، 615 ، 280 ، 149 نیسح / ءالع ،

659 ، 656 ، 655 ، 649 ، 646 ، 645 ، 637 ، 619 ، 359 ، 306 ، 185 ، 62 ، 60 هللادسا / ملع ،
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262 ، 229 ، 178 ، 175 ، 68 یفطصم / ملع ،

294  / روصنم ملع ،

463 یلعدمحم / یمولع ،

783 ، 723 ، 712 ، 700 ، 573 ، 367 يولع /

284 ، 283 دبهپس /)  ) يولع

768 ، 638 دبهپس /)  ) یلقیدهم مدقم ، يولع 

716 سدنهم /) ) يولع
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813 ص :

319 یلع / يولع ،

712 ، 711 ، 506 یضترم / يولع ،

320 ، 319 متسر / فوا ، یلع 

294 داوج / يدابآ ، یلع 

583 ، 558 ُفا / یلع 

11 يدوعسم / نیسحلا  نب  یلع 

294 حلاص / هدازیلع ،

468 مایخ / رمع 

792 ، 791 ، 780 ، 779 ، 765 ، 738 ، 62 یلع / دمحم  ییومع ،

10 مکح / نب  هناوع 

468 حیسم / یسیع 

221 ازریم / دیجملادبع  هلودلا ، نیع 

غ

614 ، 593 هللا /) تیآ   ) يورغ

666 هللا /) تیآ   ) نیسح يرافغ ،

296 یقنیلع / يرافغ ،

22 مالسالا /) تجح   ) يداه يرافغ ،

639 نیسحمالغ / قدصم ،

38 ، 37 رتکد /)  ) مساق ینغ ،
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ف

330 دمحا / حتاف ،

264 رادرس /)  ) تمکح رخاف 

147 ، 146 ، 129 قوراف /

131 دراوه / تساف ،

793 روپ / فیس  یمطاف 

593 نیسح / یمطاف ،

641 دیعس / یمطاف ،

332 ، 331 ، 330 ، 329 حابصم / یمطاف ،

595 ، 503 ، 495 ، 420 هاش / یلعحتف 

296 گنهرس /)  ) میهاربا یحتف ،

295 هللا / بیبح  یحتف ،

294 كویب / یحتف ،

463 تسارف /

769 دمحا / يزرمارف ،

116 داهرف / داجرف ،

294 داوج / وجرف ،

296 رکشلرس /)  ) دنزدرف

135 باهش / سودرف ،

680 ، 574 ، 566 ، 542 ، 147 ، 139 ، 19 دبشترا /)  ) نیسح تسودرف ،
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768 ، 748 ، 468،551 ، 466 یسودرف /

773 دمحا / دیدرف ،

315 نیسح / هنازرف ،

294 هللادسا / روپ ، هنازرف 

296 گنهرس /)  ) دزرف

294 رهچونم / نیزرف ،

536 ، 428 ، 69 امرفنامرف /

731 ، 730 ، 723 ، 716 ، 711 ، 670 ، 629 ، 622 ، 568 ، 371 ، 366 ، 335 ، 255 ، 219 ، 108 ، 103 ، 87 ، 86 ، 85 نیسحمالغ / نتورف ،
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814 ص :

36 سدنهم /)  ) نسحم یغورف ،

770 ، 666 ، 641 ، 611 ، 600 ، 597 ، 591 ، 587 ، 576 ، 460 ، 390 ، 389 ، 265 رهورف /

642 ، 633،641 رتکد /) روتانس   ) دمحا داهرف ،

141 مایلیو / رزیرف ،

463 لیعامسا / حیصف ،

296 گنهرس /)  ) سابع هیقف ،

295 هللادبع / هیقف ،

478 ، 465 ، 435 دلارج / دروف ،

147 ، 44 ، 38 هیزوف /

745 ، 564 دیجم / ضایف ،

331 زوریف /

307 رکشلرس /)  ) نیسحدمحم زوریف ،

307 ، 112 ، 97 ، 94 ، 21 میرم / زوریف ،

577 ، 576 ، 555 ، 331 ، 328 ، 325 ، 307 رفظم / زوریف ،

295 رفعج / شخب ، ضیف 

295/ یقن یلع  شخب ، ضیف 

56 ناگروم / سپیلیف ،

52 یس / .یس  چنیف ،

ق
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296 گنهرس /)  ) ریگناهج یماقم ، مئاق 

295 يدهم / هداز ، مساق 

217 ، 135 ، 124 ، 39 لضفلاوبا / یمساق ،

،585 ، 568 ، 366 ، 347 ، 335 ، 325 ، 324 ، 322 ، 320 ، 319 ، 219 ، 131،135 ، 125 ، 124 ، 108 ، 103 ، 87 ، 86 دمحا / یمساق ،
731 ، 730 ، 729 ، 717 ، 711 ، 695 ، 629،670 ، 622 ، 587

295 سیواش / یمساق ،

641 هیمساق /

631 ییابطابط / یضاق 

682 دمحم / یضاق 

707 نامیلس / فیدرو ، ياق 

517 فوکیاب / تردق 

615 ، 500 رکشلرس /)  ) هللا یلو  ینرق ،

19 سابع / یغاب ، هرق 

699 ، 622 ، 285 ، 172 ، 97 ورسخ / ییاقشق ،

741 ، 407 قداص / هداز ، بطق 

569 مق /

656 رصانرمق /

654 ، 653 یمق /

75 سمش / يدابآ ، تانق 

170 گنهرس /)  ) رهاط ربنق ،
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607 دمحا / یچدنق ،

248 سدنهم /)  ) نیدلا ماظن  يراهدنق ،

233 مساقلاوبا / نایراهدنق ،

344 زیورپ / نایراهدنق ،

359 ، 333 ، 327 ، 307 ، 204 ، 195 ، 133 ، 132 ، 118 دمحا / ماوق ،

499 کلملا / ماوق 
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815 ص :

ك

415 ، 398 ، 396 ، 300 ، 299 ، 293 ، 291 ، 276 ، 271 ، 261 ، 104 یناشاک /

198 يدنک /

292 ریما / ناویک ،

735 الیباک /

294 یلق / نیسح  یبتاک ،

574 ، 373 ، 362 ، 312 ، 210 ، 209 ، 191 ، 184 ، 183 ، 180 ، 64 ، 30 ، 29 دراچیر / متاک ،

179 جروج / لراک ،

27 ساموت / لیالراک ،

732 ، 519 لدیف / ورتساک ،

633 رتکد /)  ) هللا ترصن  یمساک ،

،742 ، 720 ، 607 ، 562 ، 384 ، 314 ، 309 ، 296 ، 177 ، 171 ، 75 ، 74 ، 61 ، 58 ، 39 ، 37 ، 32 هللا /) تیآ   ) مساقلاوبا دیـس  یناشاک ،
768

74 اقآدمحم / یناشاک ،

32 یفطصم / یناشاک ،

296 یفشاک /

634 ، 618 رقابدیس / یمظاک ،

144 سکاک /

746 فنیماک /
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198 ، 131 ، 130 تربلآ / ناک ،

497 هواک /

593 اضر / ینایواک ،

294 دومحم / ینایواک ،

507 فیمیاک /

741 ، 330 يریبک /

445 خک /

548 ، 539 ، 236 ، 34 ناجرس / نمدک ،

296 وناب /)  ) ینوجور كودک 

155 ، 153 دینوئل / كوچفارک ،

471 ، 438 بملک / فتسیرک 

641 میهاربا / يدابآ ، میرک 

75 یلعدان / یمیرک ،

،394 ، 373 ، 372 ، 369 ، 346 ، 342 ، 341 ، 338 ، 336 ، 335 ، 318 ، 219 ، 161 ، 100 ، 77 ، 22 ، 21 رتکد /)  ) نودـیرف زرواشک ،
730 ، 720 ، 719 ، 718 ، 670 ، 667 ، 650 ، 641 ، 629 ، 621 ، 592

180 ، 179 لارنژ /)  ) کم رولک ،

557 ، 484 ، 482 ، 454 ، 451 ، 433 ، 352 ، 241 لیب / نوتنیلک ،

552 یفطصم / اشاپ ، لامک 

52 درانرب / ومک ،

295 ربکا / یلع  یلیمک ،
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657 ، 362 تندیزرپ /)  ) فا .ناج  يدنک ،

210 فزوج / يدنک ،

637 تربار / يدنک ،

39 رکشلرس /)  ) لاپوک

468 کینرپوک /

446 ، 445 ، 159 فتاچروک /
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816 ص :

656 رفناشوک /

794 نیدلا / لالج  ایک ،

638 دبهپس /)  ) یلع جاح  ایک ،

795 نیدلارون / ایک ،

،102 ، 101 ، 100 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 81 ، 77 ، 51 ، 44 ، 39 ، 23 ، 22 ، 21 ، 2 نیدلارون / يرونایک ،
،341 ، 335 ، 322 ، 320 ، 319 ، 315 ، 309 ، 306 ، 127 123 ، 121 ، 115 ، 113 ، 112 ، 111 ، 109 ، 108 ، 107 ، 105 ، 104 ، 103
،789 ، 779 ، 777 ، 776 ، 770 ، 729 ، 721 ، 720 ، 719 ، 718 ، 711 ، 671 ، 670 ، 669 ، 622 ، 568 ، 567 ، 372 ، 371 ، 366 ، 342

793

763 ، 47 يرنه / رجنیسیک ،

گ

713 ، 591 ، 262 ، 179 ، 175 ، 72 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 42 ، 37 ، 30 ، 29 كرام / یکسورویزاگ ،

296 یکسولاگ /

469 ، 468 هلیلاگ /

796 هللا / لضف  یناگرگ ،

96 سابع / نامرگ ،

658 ، 635 هردنآ / وکیمورگ ،

296 وناب /)  ) دنلیرگ

466 نوفنزگ /

654 ، 648 ، 646 یناگیاپلگ /

295 نیسح / زیرلگ ،
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296 ناورس /)  ) يدمحم لگ 

295 یلع / يدمحم ، لگ 

496 هللادبع / يراد ، هلگ 

394 ، 335 ، 319 نیورپ / دمحم  يدابانگ ،

691 ، 604 ربکا / یجنگ ،

331 .س.ن.ج / یبوگ ،

468 سناهوی / گربنتوگ ،

98 يزردوگ /

787 ، 558 ، 556 ، 529 ، 522 ، 518 ، 515 ، 514 ، 513 ، 512 ، 504 ، 153 ، 48 لیئاخیم / فچابروگ ،

500 ، 475 میسکام / یکروگ ،

294 نیسح / یناگروگ ،

342 نسح / هشوگ ،

229 کم / یگ ،

ل

469 ، 432 ، 430 سالپال /

327 ، 311 ، 310 ، 264 ، 262 ، 127 هللا / بیبح  يدروجال ،

294 هللارون / يدورال ،

748 ، 743 زیورپ / ییاشال ،

471 ناژ / تیافال ،

366 مساقلاوبا / يدورهال ،
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،498 ، 311 ، 278 ، 191 ، 26 یسنان / نوتبمل ،
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817 ص :

700 ، 574 ، 573 ، 571 ، 569 ، 551

131 کج / ندنل ،

202 .ج / یکسنوژنل ،

333 ینارکنل /

766 ، 714 ، 172 دمحا / ینارکنل ،

717 ، 714 ماسح / ینارکنل ،

714 نیسح / خیش  ینارکنل ،

714 یضترم / ینارکنل ،

714 یفطصم / ینارکنل ،

647 ینیسحلا / یضترم  يدورگنل ،

،512 ، 509 ، 507 ، 506 ، 505 ، 504 ، 503 ، 493 ، 491 ، 472 ، 438 ، 433 ، 349 ، 346 ، 337 ، 221 ، 136 ، 27 چیلیا / ریمیدالو  نینل ،
787 ، 748 ، 746 ، 745 ، 744 ، 743 ، 732 ، 628 ، 598 ، 535 ، 531 ، 527 ، 524 ، 523 ، 522 ، 518 ، 515

264 رجار / سیئول ،

637 نیترام / گنیکرتول ،

745 فرودندول /

370 نویرول /

468 هربیل /

475 ، 440 129 ماهاربآ / نلکنیل ،

219 یچوئاشویل /
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م

796 ، 709 ، 315 ، 121 ، 108 ، 107 رقاب / ینمؤم ،

475 ازرت / ردام 

529 تربره / هزوکرام ،

308 کیرازام /

295 نیسح / یکلام ،

26 ربلآ / هلام ،

163 نوسلن / الدنام ،

295 نیترام / کیونام 

641 ، 614 ، 611 نیسح / جاح  ناینام ،

295 نیسح / یچتوهام ،

483 ینسح / كرابم ،

586 ، 97 گنهرس /)  ) هللادسا يرّشبم ،

776 یلع / یقتم ،

742 ، 602 ، 565 ، 541 ، 540 ، 294 ، 256 ، 224 ، 223 ، 145 ، 38 ، 37 ، 36 رتکد /)  ) دمحا يرتفد ، نیتم 

296 ناورس /)  ) ینیتم

691 يرتسبش / دهتجم 

34 يدهتجم /

295 دیمح / يدهتجم ،

119 سدنهم /) ، ) يدیجم
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586 هداز / ققحم 

714 ، 654 ، ، 569 ، 22 یتالحم /

10 قاحسا / نبدمحم 

11 يربط / ریثک  نبریرج  نبدمحم 

100 ناوتس /)  ) تعفر هدازدمحم ،

607 راجاق / هاشدمحم 

536 ازریم / یلعدمحم 
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818 ص :

536 ، 503 هاش / یلعدمحم 

343 نیمادمحم / يدمحم ،

343 وناب /)  ) هکلم يدمحم ،

757 یتب / يدومحم ،

707 هدازددم /

656 ، 516 ، 20 نسح / دیس  سردم ،

761 ، 759 ، 633 ، 632 ، 394 ، 384 ، 310 ، 309 ، 242 ، 240 ، 45،238 ، 12 نیدلا / لالج  دیس  یندم ،

662 ، 654 ، 646 یشعرم /

53 پیترس /)  ) رغصا یلع  ینّیزم ،

295 نیسح / يراشتسم ،

35 ، 34 هللادبع / یفوتسم ،

294 رصان / یفوتسم ،

717 ، 372 ، 371 ، 83 دمحم / دوعسم ،

660 ، 496 ، 11 ، 10 دیجم / يدوعسم ،

593 فسوی / مظعا ، راشم 

295 دومحم / رواشم ،

294 خیاشم /

656 يدهم / یخیاشم ،

295 یلعدان / اشگ ، لکشم 
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569 ، 563 ، 13 هلودلاریشم /

496 یفطصم / هداز ، حابصم 

،99 ، 91 ، 79 ، 77 ، 74 ، 70 ، 69 ، 67 ، 65 ، 64 ، 63 ، 58 ، 56 ، 55 ، 53 ، 52 ، 50 ، 46 ، 41 ، 37 ، 36 ، 34 ، 32 ، 29 ، 21 ، 20 قدصم /
،175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 167 ، 149 ، 145 ، 140 ، 139 ، 135 ، 134 ، 131 ، 130 ، 129 ، 127 ، 123 ، 104 ، 100
،230 ، 229 ، 228 ، 227 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 216 ، 211 ، 209 ، 201 ، 200 ، 199 ، 184 ، 181 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176
،265 ، 264 ، 262 ، 261 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 251 ، 250 ، 249 ، 248 ، 246 ، 245 ، 236 ، 235 ، 234 ، 232 ، 231
،298 ، 297 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 288 ، 287 ، 286 ، 285 ، 284 ، 283 ، 282 ، 281 ، 280 ، 279 ، 278 ، 273 ، 272 ، 271 ، 270
،360 ، 359 ، 358 ، 357 ، 356 ، 354 ، 343 ، 334 ، 325 ، 324 ، 323 ، 322 ، 321 ، 314 ، 309 ، 308 ، 307 ، 302 ، 301 ، 300 ، 299
،588 ، 585 ، 583 ، 582 ، 577 ، 534 ، 459 ، 402 ، 401 ، 400 ، 399 ، 398 ، 396 ، 394 ، 383 ، 379 ، 378 ، 375 ، 374 ، 368 ، 362
،657 ، 656 ، 651 ، 639 ، 638 ، 624 ، 623 ، 621 ، 617 ، 614 ، 612 ، 610 ، 606 ، 605 ، 604 ، 603 ، 601 ، 600 ، 598 ، 594 ، 593

791 ، 777 ، 776 ، 775 ، 771 ، 770 ، 769 ، 768 ، 767 ، 766 ، 742 ، 739 ، 702 ، 669 ، 658

658 ، 607 ، 605 ، 603 ، 602 ، 600 ، 593 ، 586 ، 584 ، 374 ، 324 ، 251 ، 234 ، 227 ، 223 ، 177 رتکد /)  ) دمحم قدصم ،

،673 ، 666 ، 631 داتسا / )  ) یضترم يرهطم ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 890 
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819 ص :

689

633 نیسح / رهاظم ،

633 هلودلا / عیطم 

296 گنهرس /)  ) يرهاظم

595 ، 553 ، 536 هاش / نیدلارفظم 

633 یلع / یفراعم ،

642 دمحا / يریصب ، دار  نواعم 

306 دمحم / يرهاب ، دضتعم 

659 نودیرف / يریزو ، دمتعم 

172 رتکد /)  ) هللادبع یمظعم ،

108 داوج / ینیعم ،

420 ، 384 ، 13 رتکد /)  ) دمحم ینیعم ،

666 ، 631 حتفم /

763 سدنهم /)  ) هللا تمحر  يا ، هغارم  مدقم 

135 ، 125 ، 124 ، 39 هللا / لیلخ  مدقم ،

551 دمحم / مدقم ،

284 دبهپس /)  ) رصان مدقم ،

171 دمحا / يرکم ،

52 نروبلم /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 891 
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386 ، 221 نیملکتملا / کلم 

343 ، 341 ، 57 نیسح / کلم 

295 کیچاخ / نایتوکلم ،

594 ، 593 ، 582 ، 290 ، 289 ، 275 ، 274 ، 273 ، 268 دمحا / یکلم ،

589 ، 364 نیسح / یکلم ،

،167 ، 134 ، 107 ، 105 ، 95 ، 86 ، 79 ، 77 ، 70 ، 63 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 22 ، 21 لیلخ / یکلم ،
،242 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 216،230 ، 215 ، 214 ، 213 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 204 ، 203 ، 202 ، 175 ، 174 ، 168
،313،314 ، 312 ، 309 ، 306 ، 288 ، 270 ، 262 ، 261 ، 258 ، 257 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 251 ، 249 ، 248 ، 247 ، 246 ، 245
،345 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 339 ، 338 ، 337 ، 336 ، 335 ، 327 ، 326 ، 325 ، 324 ، 322 ، 320 ، 319 ، 318 ، 317 ، 316 ، 315
،368 ، 367 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 360 ، 359 ، 358 ، 357 ، 356 ، 355 ، 354 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 349 ، 348 ، 347 ، 346
،592 ، 591 ، 586 ، 585 ، 584 ، 580 ، 556 ، 401 ، 390 ، 389 ، 384 ، 383 ، 381 ، 380 ، 379 ، 378 ، 377 ، 376 ، 375 ، 372 ، 369
،651 ، 650 ، 644 ، 640 ، 639 ، 637 ، 618 ، 617 ، 616 ، 615 ، 613 ، 607 ، 606 ، 605 ، 604 ، 603 ، 602 ، 601 ، 600 ، 597 ، 594

773 ، 772 ، 771 ، 749 ، 741

594 ، 591 ، 589 ، 268 ، 223 ، 169 ، 168 ، 52 ، 49 دمحا / یکلم ،

739 گنهرس /)  ) زاتمم

111 يرظتنم /

164 ، 66 هللا /) تیآ   ) یلعنیسح يرظتنم ،

296 گنهرس /)  ) یقت یمظتنم ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 892 
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820 ص :

294 نیدباعلا / نیز  یمظتنم ،

294 رصان / یشنم ،

770 ، 591 ، 389 ، 42 هداز / یشنم 

678 ، 674 ، 662 ، 661 ، 659 ، 656 ، 655 ، 375 ، 274 ، 145 روصنم /

692 ، 678 ، 677 ، 673 ، 659 ، 149 یلعنسح / روصنم ،

678 یلع / روصنم ،

425 يروصنم /

792 نیسح / يرهچونم ،

269 رهپس / هلودلا  خّروم 

673 یلیبدرا / يوسوم 

647 دمحم / يدزیا ، يوسوم 

647 یمظعلا /) هللا  تیآ   ) اضردمحم یناگیاپلگ ، يوسوم 

164 سدنهم /)  ) نیسحریم يوسوم ،

589 ، 294 ربکا / یلع  هداز ، يوسوم 

76 رقاب / ینموم ،

475 ویکستنوم /

296 ناورس /)  ) رجاهم

119 رتکد /)  ) سابع ینارجاهم ،

294  / یفطصم يدتهم ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 893 
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10 نسحم / يدهم ،

134 لوسر / نابرهم ،

296 پیترس /) ) نیهم

468 ، 467 ارتیم /

293 ، 292 ، 279 نوتلدیم /

52 یفارشاریم /

344 یبتجم / ینیسحریم ،

611 یناجریم /)  ) یناخریم

11 دناوخریم /

269 یتشر / ناخ  میرک  ازریم 

495 یساغآازریم /

497 باون / ناخ  نیسحازریم 

535 ینامرک / اضرازریم 

707 ، 706 یلگنج /)  ) ناخ کچوکازریم 

707 میهاربا / ییارخفریم ،

660 دمحا / یکسردنفریم ،

295 سدنهم /) ) هداز يداهریم 

784 ، 734 ، 711 ، 366 ، 113 هللا / جرف  ینازیم ،

500 مود / لشیم 

654 ، 646 ، 614 هللا /) تیآ  ) ینالیم

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 894 
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578 ، 195،577 ، 194 ، 146 روتآ / وپسلیم ،

466 سونو / ولیم ،

459 ، 458 رصان / یچانیم ،

ن

594 ، 582 ینیئان /

633 رتکد /)  ) زیورپ يرلناخ ، لتان 

394 ، 344 ، 248 ، 233/ ردان روپردان ،

595 ، 140/ هاشردان

342 ، 338 ، 336 سدنهم /)  ) یحصان

26 ورسخ / رصان 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 895 
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821 ص :

69 هلودلارصان /

754 ، 687 يرون / قطان 

295 سدنهم /)  ) حصان قطان ،

294 رادمان /

394 ، 172 میحر / رومان ،

739 ، 224 اضرمالغ / یتاجن ،

181 رصان / یمجن ،

296 ناورس /)  ) یموجن

293 لارنژ /)  ) بیجن

619 ، 19 ناسحا / یقارن ،

582 ، 581 ، 580 ، 579 ، 318 ، 295 سابع / یقارن ،

593 رتکد /)  ) دومحم نامیرن ،

763 رتکد /)  ) نیسح رصن ،

175 يریصن /

566 ، 122 ، 82 ، 76 نسح / يرظن ،

115 ، 114 سدنهم /)  ) نیسح يرظن ،

296 اضرمالغ / روپ ، يریظن 

53 بیبح / یسیفن ،

563 ، 466 دیعس / یسیفن ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 896 
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277 هنیشقن /

166 ، 119 خرف / رادهگن ،

97 گنهرس /)  ) یئاون

343 دومحم / یئاون ،

276 ، 61 ، 22 يوفص / باون 

296 ، 39 هللا / بیبح  تخبون ،

495 ناخاقآ / يرون ،

295 نیسح / يرون ،

536 هللا /) تیآ   ) هللا لضف  خیش  يرون ،

119 رتکد /)  ) اضریلع هداز ، يرون 

394 ، 366 ، 335 ، 320 ، 319 ، 317 نیسحلادبع / نیشون ،

607 رقاب / خیش  يدنواهن ،

674 رتکد /)  ) گنشوه يدنواهن ،

182 .ب / دیوید  نامسین ،

707 نژیب / نیب ، کین 

748 ، 744 ، 743 ، 675 ، 626 زیورپ / هاوخکین ،

628 ، 607 ، 559 ، 556 ، 518 ، 514 ، 494 ، 474 ، 473 ، 47 دراچیر / نوسکین ،

469 ، 432 ، 430 كازیآ / نتوین ،

294 نسح / يدنوین ،

و

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 897 
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471 جروج / نتگنشاو ،

221 نیدلا / لامج  دیس  یناهفصا ، ظعاو 

156 خل / اسلاو ،

556 ، 554 ، 553 ، 539 ، 491 ، 194 ، 145 ناخ / نسح  ازریم  هلودلا ، قوثو 

233 قیثو /

296/ لیلخ یماظنریزو ،

108 قداص / يریزو ،

748 ، 744 ، 135 گنشوه / يریزو ،

642 دبهپس /)  ) افو

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 898 
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822 ص :

295 سدنهم /)  ) نیدلاءالع یلیکو ،

476 ، 475 ، 439 رتلو /

27 جرج / زلو ،

32 سوریاس / سنو ،

295 ییحی / ادیو ،

177 زلراچ / نوسلیو ،

329 گنهرس /)  ) ینولیو

745 ملهلیو /

ه

724 ، 630/ نامحر یفتاه ،

295 سدنهم /)  ) نیسح داژن ، مشاه 

774 ، 687 ، 390 یمشاه /

170 نابلخ /) ناورس   ) نیسح یمشاه ،

295  / اقآدیمح یمشاه ،

289 نایمشاه /

687 ، 666 ، 590 ، 576 ، 390 هللا /) تیآ   ) ربکا یناجنسفر ، یمشاه 

295 روتکیو / بوکاه ،

444 ، 348 درف / يدیلاه ،

759 ، 756 ، 688 لئوماس / نوتگنیتناه ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 899 
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180 دراچیر / سنکواه ،

180 سیدالک / سنکواه ،

32 لارنژ /)  ) تربار رزیاه ،

400 ، 267 ، 264 ، 194 ورسخ / تیاده ،

569 تودوره /

229 لروا / نمیره ،

631 ، 293 دراچیر / زمله ،

296 گنهرس /)  ) نویامه

770 ، 748 ، 389 ، 352 ، 253 ، 240 ، 117 شویراد / نویامه ،

620 تسنرا / يوگنیمه ،

469 روتکیو / وگوه ،

466 رموه /

699 ، 695 ، 149 ، 139 سابعریما / ادیوه ،

793 ، 699 ، 566 ، 16 نودیرف / ادیوه ،

294 یلع / تئیه ،

ي

294 اضریلع / یئایحی ،

322 ازریم / ییحی 

694 ربژه / ینادزی ،

677 ، 105 ، 96 ، 78 يدزی /

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 900 
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621 ، 457 میهاربا / يدزی ،

87 نیسح / يدزی ،

321 دمحم / يدزی ،

460 ، 458 ، 96 ( / رتکد  ) یضترم يدزی ،

659 رصان / هناگی ،

712  ، 394 امین / جیشوی ،

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 901 
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ریواصت

823 ص :

سکع

( زوریف میرم  ردام  ردپ و   ) شرسمه نایئامرفنامرف و  ازریم  نیسحلادبع 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 902 
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824 ص :

سکع

يرونایک جریا  شخبماک ،)  دمصلادبع  رسمه  يرونایک و  رهاوخ   ) يرونایک رتخا  يرونایکارهز ، يرونایک ، دمحا  پچ :  زا 

زوریف میرم  يرونایک و 

نایئامرفنامرف ازریم  نیسحلادبع 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 903 
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825 ص :

سکع

حلاص رایهلا 

زوریف میرم  شرسمه  يرونایک و  نیدلارون 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 904 
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826 ص :

سکع

رهچونم ابص و  شرسپ  ود  نایئامرفنامرف و  نیسحلادبع 

يا هماخ  رونا 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 905 
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827 ص :

سکع

قدصم دمحم  رتکد 

دمحا لآ  لالج 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


828 ص :

سکع

تیاده قداص 

حتاف یفطصم 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 907 
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829 ص :

سکع

شخبماک دمصلدبع 

زرواشک نودیرف 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 908 
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830 ص :

سکع

رایتخب روپاش 

یبیسح مظاک 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 909 
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831 ص :

سکع

شنمدار اضر 

ول هاشناهج  هللا  ترصن 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 910 
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832 ص :

سکع

ینارهت ابابناخ  يدهم 

يدیمع یلع  دمحم 

اتسور اضر 

فا یلع  ردیح 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 911 
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833 ص :

سکع

ناگیاش یلع  رتکد 

ارآ مزر 

يولع یضترم  دیس 

هاوخکین زیورپ 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 912 
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834 ص :

سکع

يرونایک دومحم  سوط ، راشفا  یفطصم  يوجاوخ ، يدهم  سوط ، راشفا  یضترم  يداجس ، يدرونایک ، نیدلاون  تسار :  زا 

يرون يدیمع  نسحلاوبا 

يرایرهش زیورپ 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 913 
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835 ص :

سکع

يولع گرزب  یبتجم 

دزی نادنز  1328 ش ، يا ، هدوت  ناینادنز  زا  يا  هدع 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 914 
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836 ص :

سکع

نونفلاراد هسردم  مهد ، سالک  يرونایک ، نیدلارون 

ینیما یلع  رتکد 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 915 
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837 ص :

سکع

کمایس گنهرس 

ییالع ریما  نیدلا  سمش 

خیرات اب  www.Ghaemiyeh.comوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 920زکرم  هحفص 916 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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