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  اههنارای هدنیآ هرابرد یدیعس رغصایلع و بوکسم دومحم یاهینیبشیپ و اهیبایزرا

  ؟یدقن هنارای یارب نپوک تشونرس رارکت
 

  

 
 

 : دیناوخ یم هدنورپ نیا رد
 اههنارای تسبنب ▪
 دنهد فارصنا مدرم ▪
 دنک یمن یرای رگید هک یا هنارای ▪

 هچ اههنارای یدقن تخادرپ راومهان ریسم زا جورخ یارب تلود یژتارتسا
 دومحم» ؟دنامب ریسم نیمه رب تسا ریزگان تلود ایآ ؟دشاب دیاب

 و یداصتقا تیعورشم دناوتیم تلود هک تسا هدیقع نیا رب «بوکسم
 داتسا ،بوکسم .دنک بسک مدرم زا ار یدقن یاههنارای فذح یسایس

 داصتقا هتشر رد هک تسا دنله تاعلاطم هسسوم رد یا توسعه تاعلاطم
 یعامتجا یاهتسایس هزوح هب ار دوخ تاعلاطم و هتخادرپ لیصحت هب
 رد ات دوب هدرک رفس ناریا هب هتشذگ هتفه رد وا .تسا هدرک فوطعم

 هک یعامتجا یاهتیامح و نالک داصتقا ،تیعمج عوضوم اب ییاهرانیمس
 دوب هدرک رازگرب یروهمجتسایر یدربهار تراظن و یزیرهمانرب تنواعم

 روضح زور نیرخآ رد .دنک هئارا هراب نیا رد ار دوخ یاههاگدید و دبای روضح
 و وا روضح اب یدرگزیم رد هک داد تسد یتصرف زین ناریا رد بوکسم

 دروم ار «یدقن یاههنارای» عوضوم ،سانشهعماج «یدیعس رغصایلع»
 وا هچنآ هب یهجوتیب هک تسا نیا بوکسم ینارگن .میهد رارق یسررب
 هصرع هب اهتسیلوپوپ تشگزاب هار دناوخیم «یعامتجا یاهتسایس»

 تشونرس رارکت درگزیم نیا رد زین یدیعس .دنک زاب ار ناریا تسایس
 .تسناد لمتحم یدقن یاههنارای یارب ار نپوک

■■■ 

 یاههدعو هب ار ریخا لاس تشه رد نادرمتلود یاههدعو نانادداصتقا یخرب
 عیزوت نومضم اب یاهدعو .دننکیم هیبشت بالقنا نیتسخن یاهلاس
 اههنارای یزاسدنمفده نوناق ششوپ رد اما راب نیا ،مدرم نایم تفن لوپ
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 تلود هچ و دوب مدرم هب لوپ عیزوت شور نیا حارط هک مهد تلود هتبلا هک
 ناموت درایلیم رازه کی دودح تلود .دندش ناوتان نآ یارجا موادت زا یلعف
 شیازفا لیلد هب ،رگید یوس زا .تسا یرسک راچد اههنارای تخادرپ یارب

 اب .تسا هتفای لیلقت موسکی هب اههنارای مقر یعقاو شزرا مروت
 دینکیم رکف ،تایبرجت هب هجوت اب زین و داد خر ناریا رد هچنآ هب هجوت

 ای دوشیم ققحم یدقن تخادرپ دننام ییاهشور اب یداصتقا تلادع
 ؟دباییم شهاک مدرم نایم لوپ عیزوت اب رقف

 هدوب یناهج کناب ینف یراکمه اب ،اههنارای یزاسدنمفده حرط :بوکسم دومحم
 یارب ترورض کی اههنارای ماظن حالصا یلک روطهب .دمآرد ارجا هب مهد تلود رد هک تسا

 یلصا هلاسم .دراد ثحب یاج ،دمآرد ارجا هب هنوگنیا حرط نآ ارچ هکنیا اما .دوب ناریا
 هب زین اههنارای یزاسدنمفده نوناق تسخن هدام .دوب ناریا یژرنا رازاب میظنت
 عیزوت ثحب هب ینایم یاههدام ات و تسا هتفای صاصتخا یژرنا هنارای حالصا
 و درادن رقف اب یطابترا ،نوناق نیا عقاو رد .تسا هدشن هراشا اههنارای یدقن

  .تسا هنیزه ینیزگیاج رتشیب
 یژرنا یاهلماح تمیق حالصا ای رازاب میظنت تفگ ناوتیم :یدیعس رغصایلع
 رد یتح .دشیم حرطم یثحابم نآ دروم رد گنج زا دعب هک تسا ییاهحرط نامه هلابند

 رد یعامتجا نیمات و هافر عماج نوناق رس رب ثحب هک ییاهلاس رد و 1383 لاس
 رازه 30 عیزوتزاب رس رب تبحص .دش حرطم سلجم رد هراب نیا رد یثحب دوب نایرج

  .دوش عیزوتزاب هنوگچ هکنیا و دوب مدرم نایم هنارای ناموت درایلیم
 یتقو هک لیلد نیا هب مفلاخم یدقن یاهتخادرپ اب نم اما  :بوکسم دومحم 

یم ینامز تلود .دنک هعجارم رازاب هب دیاب دنک عفر ار شتاجایتحا دهاوخیم یدرف
 تمیق هب رازاب رد سانجا و تامدخ هک دنک تخادرپ یدقن هنارای یسک هب دناوت

 شزرا مروت تلع هب نامز رورم هب لوپ نیا هنرگو .دشاب لرتنک لباق رازاب و دوجوم
 یتامدخ ای الاک هک تسا یدقن هنارای تخادرپ زا نم ریبعت .دهدیم تسد زا ار دوخ

 لقتنم رازاب هب ،تسا هدرکیم هئارا ار نآ تلود نیا زا شیپ هک ینامرد تامدخ دننام
 قطنم .دنک نیمات رازاب زا ار نآ یدقن هنارای تفایرد یازا رد دیاب درف و دوشیم

 یدقن هنارای مقر هک دنکیم زورب ینامز لکشم اما .تسا نیا یدقن هنارای تخادرپ
 تخادرپ هتبلا .دهدن ار رازاب زا ار تامدخ ای الاک عون نیا هیهت یاههنیزه فافک

 ارجا هب یعامتجا تسایس بوچراچ رد هک یماگنه ،اهروشک یخرب رد یدقن هنارای
 هئارا دینک روصت لاثم یارب .تسا هتشاد ربرد مه یبولطم هجیتن ،تسا هدمآرد

 هب ار دوخ دنزرف و تسا ریقف یاهداوناخ اما تسا ناگیار یشزومآ و یتشادهب تامدخ
 میمصت زین تلود ،دنکیمن مادقا وا نویسانیسکاو یارب ای دتسرفیمن هسردم

 تروص کیزکم رد هچنآ دننام .دزادرپب یدقن هنارای اههداوناخ عون نیا هب دریگیم
 هک تفرگ تروص فده نیا اب کیزکم ریقف یاههداوناخ هب هنارای تخادرپ .تفرگ

 هسردم هب ار نارتخد صوصخ هب دوخ نادنزرف دننک بیغرت ار اههداوناخ نیا
 کمک یداصتقا تابث اب هارمه و اهتسایس ریاس رانک رد یدقن هنارای .دنتسرفب

 یریقف هداوناخ کی ردام هب رگا ینعی .دنک ادیپ تابث راوناخ هجدوب هک دنکیم
 یاهنوگ هب طیارش ،دتسرفب هسردم هب ار دوخ دنزرف هک دریگیم قلعت یلوپ
 هنیزه دوب دهاوخ رداق ،یشزومآ یاههنیزه نیمات رانک رد هداوناخ ردام هک تسایهم

 .هاتوک یاهرود یارب هتبلا .دنک نیمات زین ار هنازور ییاذغ یاههدعو زا یکی هیهت
 میظنت نودب یدقن هنارای رگا اما ،تسا عافد لباق یدقن هنارای بوچراچ نیا رد

هن دشاب یعامتجا یاهتسایس زا جراخ و دریگ قلعت همه هب و مروت لرتنک ای رازاب
 ار یعامتجا متسیس لک هکلب ،تسا یلم یاههیامرس نتفر رده یانعم هب اهنت

 و تشادهب یناگمه ماظن هب مدرم دامتعا ،هتشذگ نیا زا .دربیم لاوس ریز زین
 دوخ یاهزاین دنناوتیمن یطیارش نینچ رد مدرم .دوشیم فیعض تیبرت و میلعت

 .دنک تلاخد دوشیم روبجم تلود هرابود و دباییم شیازفا رقف و دننک نیمات ار
 هب دینکیم رکف .تسا هتفرشیپ یاهروشک یسایس و یداصتقا هقباس نیا
 هدرک زکرمت تشادهب همیب شرتسگ و هعسوت یور نونکا اکیرمآ تلود لیلد هچ



 یعامتجا تسایس ناکرا زا یکی تشادهب ماظن حالصا هک لیلد نیا هب .تسا
 فاکش هطقن کی هب هعماج هک لیلد نیا هب دنک تلاخد دوشیم روبجم تلود .تسا

  .دسریم
 هطقن اههنارای یزاسدنمفده نوناق هب هراشا اب رتکد یاقآ :یدیعس رغصایلع
 هک دوب نیا اههنارای یدنمفده نوناق فده .درک باختنا ثحب نیا زاغآ یارب ار یبوخ

 .دیآ دوجو هب یبسن یاهتمیق میظنت ،یژرنا یاهلماح تمیق شیازفا اب
 ار یاهدع اهتمیق نیا شیازفا تسا نکمم هکنیا لامتحا اب زین ناراذگتسایس

 تخادرپ یدقن تروص هب ار نآ توافتلاهبام دنتفرگ میمصت ،دنک بیسآ راچد
 نونکا هتبلا و تفای شهاک یدقن هنارای شزرا ،تفر الاب مروت یتقو اما ،دننک

 یلصا فده هک تسا نیا هلاسم .دنک تخادرپ دناوتیمن تلود زین ار نازیم نیمه
 لاس ود زا سپ نونکا هک دسریم رظن هب بیجع نیا نم یارب .تسا هدش شومارف

 رد هک یلاح رد ،دوش تخادرپ یناسک هچ هب یدقن هنارای هک تسا نیا رس رب ثحب
 تخادرپ همه هب دیاب یدقن هنارای هک دوب نیا اههاگدید ،حرط نیا یارجا زاغآ نامز

 یدقن هنارای دنیوگیم هک دنتسه یناریا یارگپچ نانادداصتقا نیا نونکا .دوش
وئن یعامتجا تسایس نیا هکنیا بلاج .دوش تخادرپ مدرم زا یشخب هب دیاب

 لباقم رد .دننکیم عافد یلقادح تخادرپ زا هراومه اهلاربیلوئن نوچ تسا یلاربیل
هب نیا تلع .دننکیم تبحص همه هب هنارای تخادرپ زا ارگرازاب یناریا نانادداصتقا
 یحارط یعامتجا تسایس همانرب کی نادقف رد اهحرط نیا هک تسا نیا یگتخیرمه

  .تسا هدش
 

 نونکا ؛تسین قداص ارگتسار نانادداصتقا همه دروم رد هاگدید نیا 
 هنارای هک دناهدیسر عامجا نیا هب نویسایس و نانادداصتقا بلغا

 .دوش تخادرپ دمآردمک یاههورگ هب اهنت یدقن
 دننکیم اعدا نایوژپ رتکد دننام ینانادداصتقا رضاح لاح رد :یدیعس رغصایلع

 دوجو ،دنوش فذح یدقن هنارای یلعف ناگدننکتفایرد زا یهورگ هکنیا ناکما هک
 دوجو ییاسانش ناکما ،دشاب رظندم زین اههورگ نیا فذح هچنانچ هتبلا و درادن
 زا یشخب هب هنارای هک دنشاب هدیسر عامجا نیا هب همه دینک ضرف لاح .درادن

 یعامتجا تسایس بوچراچ رد اههنارای تخادرپ دیدج لکش رگا اما دوش تخادرپ اههورگ
 نیا یانعم هب ،دشاب رظن دروم تسدورف راشقا زا یشخب صرفاً  و دریگن رارق رظندم
 ناراذگتسایس هکنآ نودب ،دریگیم قلعت دارفا نیا هب نازیم نیرتمک هک تسا

 هوحن رگا .دنشاب هداد رارق هجوت دروم ار هورگ نیا شزومآ و تشادهب تیعضو
 رارق هعلاطم دروم نیتال یاکیرمآ یاهروشک رد ار یدقن تخادرپ یارب یراذگتسایس

 .تسا یعامتجا تسایس یاهرازبا زا یکی یدقن یاهتخادرپ هک میباییمرد ،میهد
 دهاوخ ارگپچ نانادداصتقا یرترب اب هک دوش لصاح یعامجا دروم نیا رد رگا یتح

 چیه ام ؟دوشیم مامت اههنارای یزاسدنمفده اب همانرب ایآ ،دیسرپ دیاب ،دوب
  .میرادن نآ زا سپ یعامتجا یراذگتسایس رب ینتبم همانرب

هنارای تخادرپ زا جورخ یارب یهار ،نونکا هک تسا نیا نم روصت :بوکسم دومحم 
 تخادرپ هب زین یژرنا یاهلماح تمیق حالصا هلاسم .دشاب هتشادن دوجو یدقن یاه

 هب ؛تسا هدش ثول حرط نیا یلک روطهب و هدش لیدبت فلتخم راشقا هب یدقن
 تارثا هن و دش حالصا ،تفریم راظتنا هک هنوگنآ یژرنا یاهلماح خرن هن هک یروط

 شهاک زین تردق و اههنارای یعقاو شزرا .تشاذگ ار لدم نیا ناحارط رظن دروم یعامتجا
 هب 1390 لاس تباث یاهتمیق تبسن هب اههنارای دیرخ تردق زورما و تسا هتفای

 هب هنارای صیصخت زا تبحص هک یناسک مامت نونکا .تسا هتفای شهاک مودکی
 .دننکیم یریگولج ارقف تیعضو ندش رتدب زا اهنت ،دننکیم تسدورف راشقا

  .تسا هدش شومارف ناریا رد کامالً  یعامتجا تسایس .تسین یفاک نیا
 

 نیتسخن دیاش دیدرک هراشا ناتیاههتفگ رد هک روطنامه رتکد یاقآ 
 رد هک دشاب نیا اهروشک ریاس و ناریا رد یدقن هنارای تخادرپ توافت



 هتفرگ تروص یژرنا یاهلماح خرن حالصا لابند هب لوپ عیزوت ناریا
 هداد رارق فده ار رقف شهاک صرفاً  ،یدقن هنارای اهروشک ریاس رد اما ،تسا

 ؟دراد رگیدکی اب یتوافت هچ ود نیا هجیتن .تسا
 .تسا هدوبن یدقن یاههنارای عیزوت فده ،رقف عفر ناریا رد :بوکسم دومحم 
 تخادرپ هکنیا دروم رد شیپ زا اهروشک ریاس رد اما .دش حرطم بعداً  ،رقف عضوم

 ،همانرب نیا رانک رد .دراد دوجو یصخشم همانرب ،دریگ تروص ییاههورگ هچ هب یدقن
 دروم رد مه و هنارای عون اب هطبار رد مه .تسا هدش یحارط زین یبایزرا متسیس
لاس ناتسلگنا رد لاثم یارب .دوب دنهاوخ هنارای تفایرد لومشم هک یصاخشا

 ینامز زا ینعی .دریگیم قلعت هنارای ریقف یاههداوناخ لزنم هراجا یارب هک تساه
 نیا زا یریگهرهب یارب مدرم .دمآرد ارجا هب حرط نیا ،دش راذگاو یتلود یاههناخ هک

 ره .دهدیم رارق یسررب دروم ار اهتساوخرد نیا زین تلود و دنهدیم اضاقت تالیهست
هرهب ،لاح نیع رد .دنکیم دصر ار اههداوناخ نیا تیعضو تلود زین راب کی هام دنچ

 تسا رادتدم تلود یارب نآ یلام راب مه ینعی تسا رادتدم تالیهست نیا زا یریگ
 .دوب دهاوخ ارذگ و تسین یگشیمه ناکما کی نیا هک دننادیم همه .مدرم یارب مه و

 زا ینالوط تدم تسا نکمم ،دنراد یرتشیب نادنزرف هک اههداوناخ زا یخرب هتبلا
 دنمفده مه و تسا صخشم نآ یلام راب ،مه نیاربانب .دنریگب هرهب ناکما نیا

 یاکیرمآ رد هنارای تخادرپ تیعضو هب مهاوخیم یرگید لاثم رد .دباییم صاصتخا
 تحت ار تیعمج مجنپکی اهنت ،لیزرب رد طورشم یدقن هنارای .منک هراشا نیتال

 زین تلود هجدوب رد هنارای نیا مهس .تسین مه یگشیمه و دهدیم رارق ششوپ
 نیا یتقو ،هکنآ رتمهم .درادن ینادنچ یمروت راب لیلد نیمه هب و تسا دصرد جنپ

 رب و تسا هدوب زین یداصتقا تابث یاراد روشک نیا ،هدمآرد ارجا هب لیزرب رد حرط
 ،لیزرب رد ریقف یاههداوناخ هب هنارای صیصخت اب ،یناهج کناب تاقیقحت ساسا

  .تسا هتفای شهاک اههداوناخ نیا رد رقف
 

 .دراد یعامتجا درکیور اههنارای عیزوت رد هک درکیم اعدا مهد تلود هتبلا 
حرط .تشاذگ ارجا هب نیوانع نیا اب هک تسین یحرط اهنت نیا هچرگا

 عقاو رد .دنتسه هلمج نیا زا رهم نکسم و هدزابدوز یاههاگنب دننام ییاه
 راشقا یارب مهد و مهن تلود هک هنوگنآ یتلود چیه تفگ ناوتب دیاش

 اجنیا هب رقف تیعضو ارچ اما .دشاب هدرکن هنیزه ،درک هنیزه تسدورف
 ؟دیسر دح نیا هب یراکیب و دنتفر رقف طخ ریز رفن اهنویلیم ،دیسر

 و دمآیمرد ارجا هب یتسیلوپوپ یاهتسایس بوچراچ رد اهحرط نیا :بوکسم دومحم 
یب یاهحرط هنوگنیا نم .تسا هتشادن یداصتقا همانرب رد یساسا و هیاپ چیه

 نارظن بحاص تکراشم ،منادیمن هتبلا .منکیم دادملق یراکمنادن ار ساسا و هیاپ
 هب اههمانرب نیا یارجا اب تلود ؟تسا هدوب ردقچ اههمانرب نیا نیودت رد یداصتقا

 هچ هب یتابساحم تیفافش ،هکنیا تیاهن رد و تسا هدوب وگخساپ یسک هچ
 ؟تسا هدوب تروص

 هرابرد هک هاگره ،دینیبب .مقفاوم رتکد یاقآ رظن اب مه نم :یدیعس رغصایلع
 یاهتسایس مییوگیم ،مینکیم ثحب یعامتجا و یداصتقا یاهتسایس

 ود نیا لاس تشه نیا رد .سکعلاب و تسا یعامتجا یاهتسایس هلابند یداصتقا
 هاگن یعامتجا یاهتسایس رد و تسا هدرکن تکرح رگیدکی اب تسایس

  .تسا هدوب مکاح یتسیلوپوپ
 ،لاثم ناونع هب هتشذگ لاس تشه رد هک تسا نیا لکشم :بوکسم دومحم 

 هب ،دشن تیوقت ریذپبیسآ راشقا زا کمک و تیامح یارب تشادهب متسیس
 .دنزادرپیم ار تمالس و تشادهب یاههنیزه دصرد 70 ات 50 دودح مدرم زورما تلع نیا
 زین نونکا .دبای شهاک دیاب مدرم شود یور یلام راب هک تسا نیا یلصا هلاسم

 یرپس نآ زا لاس هس هک ،تسا لاس جنپ اههنارای یزاسدنمفده نوناق یارجا هرود
 ینیبشیپ نم ؟تفرگ دهاوخ شیپ رد ار یهار هچ تلود لاس جنپ زا سپ .تسا هدش
 اب .دوش هداد قوس یزاسیصوصخ یوس هب زین شزومآ و تشادهب هزوح هک منکیم



 مزال ییاراک یتلود یاهناتسرامیب ای ؟دننامب یتلود سرادم ارچ هک ریباعت نیا
 تامدخ نایم یمیظع فاکش تروص نیا رد .دنوش یزاسیصوصخ دیاب و دنرادن ار
 یارب ار هار فاکش نیا .دهدیم خر شزومآ و تشادهب هزوح رد یصوصخ شخب و تلود
 رد فاکش نیا یتقو ینعی .دنکیم راومه یبیرفماوع دیدج نایرج یریگلکش

 یار تامدخ نیا ندرک یتلود و ناگیار راعش اب یاهدع ،دنک زورب یمومع تامدخ هزوح
 یروشک ناریا هک ارچ ؛تسا نیا نم ینارگن .تخیر دنهاوخ دوخ یارآ دبس رد ار ماوع

 دعاوق ساسا رب لوپ یدقن عیزوت ای اههنارای یزاسدنمفده هک تسین
 دصرد 30 هب دشاب رارق رگا نونکا .دشاب هتفرگ تروص دنمنوناق و کیتارکومد

هنارای دادعت نم هک دیوگیم یدرف تاباختنا بش ،دریگ قلعت هنارای هعماج
 رییغت ار تاباختنا هجیتن نیا تسا نکمم و مهدیم شیازفا دصرد 10 ار ناریگب

 یسایس عوضوم هب ریذپبیسآ و ریقف دارفا هب کمک یارجام نیاربانب .دهد
  .دوشیم لیدبت هرمزور

 یشخبتیعورشم یارب هوقلاب درکراک ،یدقن یاههنارای  :یدیعس رغصایلع
 .دراد ار یسایس ماظن هب

 یسایس تیامح بلج یارب تسا نکمم اهحرط نیا ،مدقتعم نم :بوکسم دومحم 
 ،دناسریم ماجنا هب یهافر هنیمز رد دادما هتیمک هک یراک لاثم یارب دیآرد ارجا هب

 .تسا یتالاکشا یاراد یراتخاس ظاحل زا اما تسا مهم
 هک یقح رب ینتبم دادما هتیمک نامتفگ ،رتکد یاقآ :یدیعس رغصایلع
 رد .تسا فیلکت رب ینتبم ؛تسین دنشاب لئاق دوخ یارب دارفا تسا نکمم
 ،نامتفگ نیا زا یشخب ،دراد دوجو دارفا زا تیامح هنیمز رد یطاقتلا ماظن ناریا

 یارب .تسا هتفرگ لکش فیلکت ساسا رب نآ زا یشخب و تسا قوقح رب ینتبم
 یعامتجا همیب یاهقودنص هب یلغش تیلاعف لوط رد هک لیلد نیا هب دارفا ،لاثم

یم دوخ قح ار یگتسشنزاب قوقح تفایرد نیاربانب ،دننکیم تخادرپ یمهس
 هب کمک یارب دادما هتیمک و درادن دوجو دادما هتیمک اب هطبار رد قح نیا اما .دنناد

 و دنک اعدا دناوتیمن درف ینعی ؛تسا لئاق ینید فیلکت دوخ یارب دارفا
 .دنک تفایرد دادما هتیمک زا یقوقح

 
 هتفر شیپ یبیرفماوع یوس هب بلغا ناریا یعامتجا یاهتسایس ارچ 

 ؟دنتسه رصقم وس و تمس نیا هب تکرح رد اهتلود صرفاً  ایآ ؟تسا
 تسایس رد یرکفنشور نامتفگ فعض لکشم ،ناریا رد :یدیعس رغصایلع

 تلود هکنیا ینعی تسا یمسر نامتفگ دوجوم نامتفگ اهنت و ؛دراد دوجو یعامتجا
 دننام یعامتجا تامدخ هئارا هب ،دوشیم ورهبور نآ اب زور ره هک ییاهزاین لیلد هب

 یرظن نامتفگ دقاف هکنآ لیلد هب اما .دزادرپب شزومآ و تشادهب شرتسگ
 .دنکیم ادیپ قوس مسیلوپوپ یوس هب اهتسایس نیا ،میتسه یرکفنشور

 ،تسا هتسیاش هک هنوگنآ یعامتجا تسایس تاعوضوم یور ام یرکفنشور هعماج
 دورو



 
 یفاک تشادهب و تسیز طیحم ،شزومآ تیعضو هب اهتیساسح .دنکیمن ادیپ

 .تسا نارکفنشور یاهثحب و مدرم یگدنز زا ییزج لئاسم نیا برغ رد اما .تسین
 اههناسر هک داد خر هزوح نیا رد یاهثداح ،مدوب هافر ترازو رد نم هک یاهرود رد لاثم یارب
 نآ یور همه دندرک زکرمت یباوخنتراک عوضوم یور یتقو اههناسر .دندرک داجیا ار نآ

هناسر اما .دش لصف و لح هتفه کی ضرع رد عوضوم نیا هکنیا بلاج .دندش ساسح
 ،تسا هتسیاش هک هنوگنآ هعماج یهافر و یعامتجا هبانتعم لئاسم هب عموماً  اه

 هک تسا نیا نارکفنشور یگژیو هک مینادیم ،رگید یوس زا .دنزادرپیمن
 یاهلاس لوط رد لمع زا رظن هزوح ندنام بقع اما ؛دنشکب شلاچ هب ار ناراذگتسایس

 یور یتحار هب هتشذگ یاهتلود و داژنیدمحا یاقآ تلود هک دش ببس هتشذگ
 .دنهد رونام یتسیلوپوپ یاهتسایس یارجا

 ،لاثم یارب ؛تساهتلود بلغا یگژیو یبیرفماوع هتبلا :بوکسم دومحم 
 شهاک ار اهتایلام درک مالعا هک دوب نیا شوب جرج یتسیلوپوپ راعش نیتسخن

 عون نیا نیاربانب .داتسرف اههناخ رد هب زین یرالد500 یاهکچ یتح و دهدیم
 زا تسا نکمم هک یلماوع اما ؛تسا هدهاشم لباق اهروشک همه رد اهتسایس

 ناراگنهمانزور ،نارکفنشور ،دنک یریگولج ریسم نیا رد نارادمتسایس یورشیپ
 یولهپ نامز رد یسارکوروب نینچمه و نارکفنشور هاگیاج .تسا یسارکوروب زین و
 مزال یراذگرثا یروتاتکید و تردق زکرمت لیلد هب اما دوب ندش تیوقت لاح رد مود
 دوجو هب روشک یرادا هاگتسد رد هک یتارییغت زا سپ بالقنا زا سپ اما .تشادن ار
 نیا ،فلتخم یاههورگ ،دیدج یسارکوروب داجیا اب و دش فیعضت یسارکوروب ،دمآ
 یاهورین ،درک یعس هکنآ لیلد هب داژنیدمحا یاقآ هرود رد .دندرک هرادا ار متسیس

 .درک هتخا ار یسارکوروب متسیس لک ،درامگ راک هب یرادا حوطس مامت رد ار دوخ
 کمک شور نیا .دوب همانرب نامزاس لالحنا ،راتخاس نیا هقیقش هب وا ریت نیرخآ

 ینامادقا ،دننادب وگخساپ ار دوخ هکنآ نودب ،دنیآیم راک رس هک یناسک ،دنکیم
  .دنراذگب ارجا هب ار
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یدمحا تلود یاهتیزم نیرتمهم زا یکی دندقتعم نارظنبحاص یخرب اما 
 یتسیلوپوپ یاهتسایس یاهبیسآ هب مدرم هک تسا هدوب نیا داژن

 دیرخ تردق و مروت رب یگنیدقن شیازفا تارثا ،نونکا نانآ .دناهدرب یپ
 یتح .دناهدش داصتقا قطنم هب یدنبیاپ ناهاوخ و دناهدرک سمل ار دوخ

تسایس یارجا موادت اب نانآ تفلاخم هناشن زین ار یناحور یاقآ باختنا
 ؟تسیچ امش هاگدید ،دننکیم یقلت هنابیرفماوع یاه

 یاهیگژیو زا یکی .دننکیم شومارف دوز مدرم ،هنافساتم :یدیعس رغصایلع
 بسک تلود هک مه یدمآرد ؛دنراد جایتحا تلود هب تاقبط هک تسا نیا ریتنار تلود
 دهاوخن وگخساپ نآ درک هنیزه هب تبسن نیاربانب تسین تایلام لحم زا ،دنکیم
 نآ ،تسا یتفن یاهدمآرد لحم زا دوشیم هنیزه هچنآ ،دننیبیم یتقو مه مدرم .دوب
یم تخادرپ اههنارای عون نیا هچرگا زین ریتنارریغ یاهتلود رد .دننکیم هبلاطم ار

 ،دشاب هتشاد ربرد تسا نکمم اهتخادرپ عون نیا هک ییاهدمایپ لیلد هب اما ،دوش
 .دنهدیم ناشن شنکاو و دوب دنهاوخن توافتیب نآ هب تبسن مدرم

 بحاص یاههورگ هب یدودح ات یتسیلوپوپ یاهراعش تیباذج :بوکسم دومحم 
 ساسا رب طقف ،یداصتقا یاهتسایس یفرط زا .ددرگیمزاب زین ناریا رد ذوفن

 و دوشیم نییعت یبوچراچ اهیروئت ساسا رب ،هتبلا .دوشیمن نیودت اهیروئت
 لاح رد ناریا رد رازاب داصتقارضاح لاح رد .دنراذگیم رثا نآ یور ذوفن بحاص یاههورگ
 .تشاذگ ارجا هب داژنیدمحا تلود هک ییاهتسایس لیلد هب مه نآ .تسا نداتفا اج

 رازاب نیا ییوگ هک دننک گرزب ار رازاب دح نیا ات دیابن اههناسر .دنزیم همطل نیا
 رانک یعامتجا یاهتسایس زا دوز ای رید تلود .دهدیم ار اهزاین همه خساپ هک تسا

نیب یاهراشف دوجو اب و دش دهاوخ هدرتسگ مه یزاسیصوصخ .دیشک دهاوخ
  .تسا هدننکنارگن نم یارب امنرود نیا ،یللملا

 یتقو 1384 لاس رد هک منک هفاضا ار حیضوت نیا تسا مزال :یدیعس رغصایلع
 یراذگتسایس ترورض هب هناخترازو نیا ناسانشراک ،دش سیسات هافر ترازو

 دشاب هتشاد دوجو ینامزاس ،مک تسد هک رکفت نیا اب .دندرکیم ناعذا یعامتجا
 زین همانرب نامزاس یتح .دنک میظنت هنیمز نیا رد ار یتوافتم یاهتسایس هک

 ماظن نوناق ،ساسا نیا رب .دریگب هدهعرب ار یراذگتسایس نیا تسناوتیمن
 نیا هک دش هتفرگ میمصت نوناق نآ رد و دش بیوصت یعامتجا نیمات و هافر عماج

 هک یماگنه نیاربانب .دوش تخادرپ یعامتجا یراذگتسایس بوچراچ رد اهتخادرپ
 ارزو همه و یروهمجسیئر تیوضع اب زین هافر یلاع یاروش ،دش داجیا هافر ترازو

 ،دش حرطم اههنارای عیزوت ثحب یتقو ،دش رازگرب اروش زا هسلج دنچ .تفرگ لکش
 دعب هب اجنیا زا .درک فیرعت دوخ یارب هافر ترازو هفیظو یارو یتیرومام تلود

 هب ؛داد تسد زا ار دوخ یلصا هفیظو هافر ترازو هک دوب نیا دمآ دوجو هب هک یاهلاسم
 داژنیدمحا یاقآ یتقو .دش لیدبت هافر ترازو هب تلود لک ییوگ هک لیلد نیا

 ؛تشادن ار هفیظو نیا هناخترازو کی دروایب مدرم هرفس هب ار تفن دهاوخیم درک اعدا
 نیمه لد زا زین یناتسا یاهرفس .درکیم یریگیپ ار عوضوم نیا تلود لک هکلب

 لیلقت NGO کی دح رد زین هافر ترازو تیرومام هجیتن رد .دمآ نوریب نامتفگ
 هب فارحنا و دش لزلزتم داژنیدمحا یاقآ هرود رد یعامتجا تسایس هاگیاج .تفای
 چیه حرط نیا هک تسا لیلد نیا هب زین اههنارای یزاسدنمفده نوناق رد هدمآدوجو

 تیلووسم و دش ماغدا راک ترازو رد هافر ترازو ،نآ زا سپ .درادن یصخشم یلوتم
 نیا رد عقاو رد .دش هدرپس یشومارف هب هناخترازو نیا رد یعامتجا یاهتسایس

 هب فارحنا یاههشیر و دندش فذح تلود راتخاس زا همانرب نامزاس و هافر ترازو ،هرود
 تبسن یرتحیحص دید تلود میهاوخیم رگا زین نونکا .ددرگیمزاب عوضوم نیمه

 ،دنک فیرعت دوخ یارب ار نآ زا دوخ جورخ یژتارتسا دناوتب و دنک ادیپ هنارای هب
 یراذگتسایس هیواز زا ار هلاسم نیا و دوش ایحا هافر ترازو ادتبا هک تسا مزال

 .درگنب یعامتجا
 

 ای هنارای صیصخت راتخاس دوبهب یارب امش هک یراکهار ،یدیعس یاقآ 



نایم یاههمانرب بوچراچ رد ،دینکیم هئارا ریذپبیسآ راشقا زا تیامح
 ناوت رگید نونکا تلود هک تسا نیا هلاسم .دجنگیم تدمدنلب ای تدم
 لیلد هب زین مدرم وس نآ زا .درادن یاهویش نینچ اب ار نوناق نیا یارجا

 .دنتسه یضاران دوجوم تیعضو زا ناشدیرخ تردق شهاک و مروت شیازفا
 ؟دریگب شیپ رد دیاب ار یراکهار هچ تیعضو نیا زا جورخ یارب تلود

 هب دیاب تلود یور ره هب هک دیریذپیم ار هلاسم تروص نیا ایآ :بوکسم دومحم 
 دنک مادقا یریگشیپ هنیمز رد ،دهد صیصخت هجدوب یعامتجا یاهتسایس شخب

 یارب هک ار یتاعالطا تلود ؟دهد رارق تیولوا رد یتیامح یاهحرط رد ار مورحم قطانم و
 شش ضرع رد دناوتیم نیاربانب .دراد رایتخا رد دراد زاین اتسار نیا رد یزیرهمانرب

  .دنک یزیرهمانرب هنیمز نیا رد هام
 

 یعامتجا یاهدمایپ زا تلود هک درک شومارف دیابن مه ار نیا هتبلا 
 تیعورشم دیاب لاح نیع رد و دراد میب اههنارای تخادرپ هوحن رد رییغت

 .دنک ظفح زین ار دوخ یسایس
 زا ،تسا هدرک بسک هک ییارآ لیلد هب تلود منکیم رکف نم :بوکسم دومحم 

 هداد تسد زا ار دوخ تیبوبحم هچنآ اما .تسا رادروخرب یفاک یسایس تیعورشم
 رتهب ای هک دناهدیسر هجیتن نیا هب نونکا مدرم .تسا یدقن یاههنارای ،تسا

 لوپ .دوش هنارای نیزگیاج یرگید تامدخ ای دنک ادیپ شیازفا هنارای مقر تسا
 ثحب رگید راب ارچ دینکیم رکف .دنکیمن نامرد نانآ تالکشم زا یدرد هنارای

 ؟تسا هدش حرطم نپوک
 تامدخ ،اههنارای فذح اب هک دنتسه نیا نارگن مدرم هتبلا :یدیعس رغصایلع

تیامح هک لیلد نیا هب تسا کرد لباق زین ینارگن نیا .دوشن هئارا زین یرگید
 .تسا هدشن یزیرحرط یعامتجا تسایس هتسب بلاق رد اه

هنالاعف یاهتسایس اب اههنارای نتشادرب رگا مدقتعم نم اما :بوکسم دومحم 
 هارمه نکسم و شزومآ ،هیذغت ،نامرد و تشادهب متسیس تیوقت هنیمز رد یرت

 .دوشیمن داجیا یلکشم ،دشاب
 مدرم زا یشخب ،دوشیم هتفگ هکنیا زا غراف رتکد یاقآ :یدیعس رغصایلع
 یرگید یاهراکهار هچ امش ،تشاد دنهاوخ لیامت هنارای تفایرد هب نانچمه هعماج

 ؟دینکیم داهنشیپ تدمهاتوک رد ارجا یارب
 دارفا هک یتالیکشت داجیا تدمهاتوکرد منکیم رکف نم :بوکسم دومحم  

 رارق ششوپ تحت دارفا نیا طقف ات دنک ییاسانش ار هنارای تفایرد قحتسم
 دارفا .تسا دوجوم نآ تاعالطا هک لیلد نیا هب .تسا عبانم نداد رده یعون ،دنریگ

 یاهقودنص زا دناوتیم تلود هک یتاعالطا ،دادما هتیمک ششوپ تحت
 .تسا دوجوم تلادع ماهس یاههگرب تاعالطا و دنک تفایرد یگتسشنزاب

 
 لباق شور نیا رد دارفا زا یهجوت لباق شخب دوشیم هتفگ لاح نیا اب 

 .دوب دنهاوخن ییاسانش
 اما .تسا بانتجا لباقریغ اطخ و نومزآ یدصرد هراومه لاح ره هب :بوکسم دومحم 

 یور زا ای دنک عمج یدیدج تاعالطا دهاوخیم و دراد رایتخا رد یفاک هجدوب تلود رگا
 نآ زا و دنک ادیپ تسد هنارای تفایرد قحتسم تیعمج هب رامآ زکرم یلک یاهرامآ
 ار نآ تلود ،دنتسه عوضوم نیا یسررب ناهاوخ ناسانشهعماج و نانادداصتقا وس

 نایاپ هب ور ،اههنارای یزاسدنمفده نوناق یارجا تلهم هک یطیارش رد اما .دهد ماجنا
 تاعالطا نیا ،دش دهاوخ تاعالطا جارختسا فرص هک ینامز نتفرگ رظن رد اب و تسا

 ناگنلگنل ار شور نیمه تلود تسا رتهب؟تشاد دهاوخ یدرکراک هچ لاس کی زا سپ
 تلود رگا لاثم یارب .دنک تیوقت ار یعامتجا یاهتسایس ،نآ رانکرد و دهد همادا

 یاهوراد ،دنک یسررب ،تسا شیازفا هب ور ناریا رد هک ار ناطرس هب التبا تیعضو
 ،نیا رب نوزفا و دهد رارق یتیامح مالقا وزج ار نارامیب نیا طسوت هدافتسا دروم
 ،منکیم رکف نم ؟دوب دنهاوخن رتیضار مدرم دنک مادقا یریگشیپ هب تبسن



 شخب رد راوناخ یلام راب زا هک لیلد نیا هب .تفای دهاوخ هعماج رد یرتهب ههجو تلود
 نارگن یسک رگید هک مهدیم لوق تروص نیا رد .تسا هتساک نامرد و تشادهب
 فافش تروص هب ار دراوم نیا تلود رگا .دش دهاوخن هنارای ندشن ای ندش تخادرپ

  .تفریذپ دنهاوخ مه مدرم ،دهد حیضوت
 

 مدرم دینکیم رکف ؟دیقفاوم رتکد یاقآ رظن اب مه امش یدیعس یاقآ 
 ؟دنیایب رانک ینیزگیاج نیا اب

 شنکاو ،دنادیمن زین ناریا تلود هک تسا تیعقاو کی نیا :یدیعس رغصایلع
 یجنسرظن اب دناوتیم ار ینارگن نیا اما .دوب دهاوخ هچ تارییغت نیا هب مدرم

 .دوشیم جراخ یمگردرس تیعضو زا تلود هک تسا نیا شور نیا نسح .دنک فرطرب
 تمیق هب تبسن ار مدرم رظن دناوتب هکنآ یارب زین تفن ترازو 1384 لاس رد

 رد ار دوخ رظن مدرم و تشاذگ یجنسرظن هب ار عوضوم نیا ،دوش ایوج تفن یحیجرت
 ناتسلگنا تلود هک یشور هب تسین دب اما .دندرک مالعا فلتخم یاههنیزگ دروم
 رد هتبلا - ار یدقن یاهتخادرپ روشک نیا رد تلود ؛منک هراشا زین تفرگ شیپ رد

 هب .دننکیم اهقودنص راکهدب ار مدرم اما ؛دهدیم ماجنا - یعامتجا تسایس بوچراچ
 و دنهد سپ ار نآ دندرک ادیپ یرتهب یلام تیعضو هدنیآ رد رگا ،دنیوگیم دارفا

 .دریگیم سپزاب ار نآ ،دوش راوناخ تیعضو دوبهب نیا هجوتم زین تلود رگا
تیامح نونکا مدرم ،یدقن یاهتخادرپ راثآ ندش گنرمک لیلد هب :بوکسم دومحم 

 رد تسا رتهب و تسا یسایس هلاسم کی نیا .دننکیم هبلاطم ار یرتیوق یاه
 هب دنداد یار یناحور یاقآ هب مدرم هک هنوگنامه ات دوش هتشاذگ ثحب هب اههناسر

 هب دناوتیم تلود .دنشخبب یسایس و یداصتقا تیعورشم زین اههنارای فذح
 یشزومآ و یتشادهب تامدخ یدقن یاههنارای ندرک فقوتم اب هک دهد حیضوت مدرم
 و دهد شیازفا ار تلود یلام راب ،شور نیا تسا نکمم هتبلا .داد دهاوخ شرتسگ ار
 اهتیامح نیا لامعا هنیمز رد هک اهروشک ریاس رد .دربب الاب زین ار تاعقوت حطس
 تشادهب و شزومآ ریظن یمومع تامدخ هئارا شرتسگ فرص عبانم ،دناهدوب قفوم

 .دش اههنارای یدقن تخادرپ یادف زیچ همه ناریا رد هتبلا .دوشیم
 

 مدرم شنکاو دروم رد ناوتیمن هک تسا نیا دراد دوجو هک یرگید لکشم 
 تفایرد هک لیلد نیا هب ؛تفگ نخس تیعطاق اب زین رییغت نیا هب

 .تسا هتشاد تیباذج ناریا مدرم یارب زابرید زا دقن لوپ
 لیلد نیا هب دینکیم تبحص نآ زا امش هک یتیباذج :یدیعس رغصایلع

 تفایرد ار لوپ نیا رگا دننکیم رکف و دناهدرک تفایرد ار لوپ نیا مدرم هک تسا
 یارب .دناهدش هجاوم اههدعو نیا اب اهراب ناریا مدرم .تشاد دنهاوخن نیزگیاج ،دننکن

 ار غرم مخت و غرم هنارای درک مالعا یعطقم رد اهتلود زا یکی هک تسه مرطاخ ،لاثم
 .دناهدرکن تخادرپ اما ؛دننکیم تخادرپ یدقن تروص هب ار نآ هنارای و دنکیم عطق
 یلیالد زا یکی میوگب مهاوخیم یتح .تسا هدرکن لمع دوخ هدعو هب تلود ینعی
 هب وا هک دوب نیا ،دنک ادیپ تیبوبحم یعطقم رد داژنیدمحا یاقآ دش ببس هک

  .درکیم لمع دوخ یاههدعو
 رد .تسین ناریا مدرم یارب اهنت هتبلا تیباذج نیا :بوکسم دومحم 

 .دننکیم لابقتسا مدرم ،دوش عیزوت یلوپ رگا زین اکیرمآ هطقن نیرتدنمتورث
 نکمم هتبلا .تسا هدش فیعض رایسب اههنارای هب ناریا مدرم دامتعا ،لاح ره هب اما
 اما .دشاب هتشاد یناور راب ،هکیراب بآ ناونع هب یناموترازه 45 هنارای تخادرپ تسا

 نیا یسارکومد .دشاب راذگرثا و دنک عناق ار مدرم ،یعامتجا رظن زا دناوتیم تلود
 نیا یسارکومد ،دناشوپب لمع هماج مدرم یاههتساوخ هب اهنت تلود هک تسین

  .دوب دهاوخ ولج هب ور تکرح یزیچ هچ و دوشیم لصاح یعامجا هچ مینیبب هک تسا
 رد و یدقن هنارای صیصخت ماگنه برغ رد هک یاهلاسم :یدیعس رغصایلع
 زیامت هب تبسن تیساسح ،دوشیم حرطم یعامتجا نیمات متسیس بلاق

 رد دارفا یارب یدقن یلاقتنا دنهاوخیم هک یماگنه ینعی ؛تسا یعامتجا تاقبط



 ،دنتسه ورهبور «یعامتجا ینزبسچرب» ناونع اب یاهلوقم اب هراومه ،دنریگب رظن
 رد .دننک عانتما لوپ تفایرد زا دارفا دوشیم ببس یعامتجا ینزبسچرب ینعی
 نیا دنراد تسود همه و درادن حبق ،هوجو عون نیا تفایرد و تسا سکعرب اما ناریا
 رگا رتکد یاقآ .دراد ار دوخ لیالد یسک ره هتبلا .دننک تفایرد ار یدقن هنارای

 یعامتجا ینزبسچرب ینعی هار نیا زا تسا نکمم ایآ هک دیهد خساپ تسا نکمم
  ؟درک فرصنم هنارای تفایرد زا ار نایناریا ناوتب یتاقبط قلعت تیوقت ای

 اما .دوشیم حرطم یعامتجا یگتسبمه بوچراچ رد لئاسم نیا :بوکسم دومحم 
 زین تیمکاح یسایس تیعورشم ،دوشیم حرطم یعامتجا یگتسبمه یتقو

 .ددرگیمزاب زین یریگتایلام ریظن یلئاسم هب هک ارچ ؛دباییم تیمها
 یاهتسایس هلاسم هک دوشیم ببس تسخن ماگ رد یعامتجا یگتسبمه

 نالک حطس رد یگتسبمه نیا .دبای قوس ریذپبیسآ راشقا یوس هب یعامتجا
 نامز زا لاس هس هکنیا هب هجوت اب یلک روط هب اما .دوش تیوقت و دوش داجیا دیاب

 نامرد اههویش نیا ،تسا هدنام یقاب لاس ود اهنت و هدش یرپس حرط نیا یارجا
 ینزبسچرب هویش نیا ،اهروشک ریاس رد هکنآ نمض .تسین تلود یلام تالکشم

 زا دنتسه قحم هک یناسک هک لیلد نیا هب ؛تسا هدش زاسلکشم یعامتجا
 هدش ررقم رچات نامز زا ناتسلگنا رد لاثم یارب .دننکیم یراددوخ هنارای تفایرد

نیا ،یتدم زا سپ اما دنوش دنمهرهب ناگیار هیذغت زا سرادم رد ناکدوک هک دوب
 .دننک تفایرد ناگیار یاذغ ،دنتسه ریقف هک یناسک اهنت هک دش ررقم هنوگ

 تراک متسیس هب متسیس نیا یتدم زا سپ .دش فالتخا بجوم نیا
یم هک هدیسر ییاج هب راک نونکا .دادن باوج مه زاب اما ؛درک رییغت یکینورتکلا

ءوس هلاسم هک لیلد نیا هب دننک یناگمه ار ناگیار هیذغت متسیس دنهاوخ
 دوب نیا حرط نیا بیسآ زا .تسا هدش دیدشت روشک نیا رد یگنسرگ و هیذغت
 نیا .دندرکن تفایرد ناگیار یاذغ ،دندوب قحتسم هک یناکدوک زا یرایسب هک

  .تسا هبل ود غیت دننام یسانشریقف تسایس
هاگدید اهتسایس عون نیا لامعا هرابرد ،اهروشک ریاس رد :یدیعس رغصایلع

 مهم «یربارب یاهشزرا» ای تسا دارفا «قح» نیا ایآ هکنیا .دراد دوجو یفلتخم یاه
 ره ساسا رب و دیآیم نایم هب «فاصنا» ثحب زین عقاوم یخرب رد و دوشیم یقلت
 رد بلاغ نامتفگ اما نونکا .دریگیم تروص یراذگتسایس ،اهنامتفگ نیا زا کی

 ریزوتسخن رلب ینوت طسوت هک «موس هار» هیرظن زا هک تسا نیا اهروشک نیا
 و یندم هعماج شقن و دوش هتفرگ هلصاف ،هافر تلود و دش یریگیپ ناتسلگنا

NGOو ثحب دینکیم رکف امش .دوش گنررپ یعامتجا یاهتسایس یارجا رد اه 
 راگزاس نامتفگ مادک اب ام هعماج یاهشزرا ینعی ؟تسیچ ناریا هعماج نامتفگ

  ؟تسا
 یربارب ،دوشیم حرطم هافر تلود بوچراچ رد هک یدراوم زا یکی :بوکسم دومحم 

 مهم تساهتصرف یربارب .تسا يعامتجا تسایس كي جياتن زا ،يربارب و اهتصرف
 عون هب کی ره تیمها اما .دباییم تیمها جیاتن یربارب زین یعقاوم رد و تسا

 ،هدرب الاب ار هعماج هافر ،یعامتجا تسایس .دراد یگتسب یعامتجا یاهتسایس
 رد .دنروآ تسدهب ار دوخ یاهتیلباق ،دارفا هک دنکیم کمک و هدرک عیزوت ار لاوما

 یماگنه هک تساجنیا شسرپ .دوشیم حرطم «یسرتسد رد یربارب» ثحب اجنیا
 یارب ؟دهدیم ناسکی هجیتن همه یارب ایآ ،تسا یواسم دارفا یارب یسرتسد هک

 اب هعماج تسا نکمم هک .درادن ینعم اهتصرف یربارب نویسانیسکاو دروم رد لاثم
 دشاب ناسکی هجیتن ،همه یارب دیاش اما .دشاب هجاوم کیمدیپا یرامیب کی

 الاب هب طسوتم یاههداوناخ نادنزرف هک هیواز نیا زا ؛«یلیصحت یربارب» رد یلو
 .دنتسه قفوم راک و لیصحت رد نیدلاو راشف و یگنهرف هیامرس لیلد هب

 و تسین یفاک «یسرتسد رد یربارب» اهنت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب
 ندوب راومه» و «اهتصرف ندوب ربارب» ،نونکا .تسا مهم زین «جیاتن رد یربارب»

 یمومع یالاک ای تمدخ عون هب هتسب هکلب .تسین یفاک «همه یارب یزاب نیمز
 هعماج رد .دهدیم ناشن اجنیا ار دوخ یعامتجا یاهشزرا نیاربانب .دوش یسررب دیاب



 رد تیمکاح یبهذم یاههیاپ .تسا «یاهیریخ» یعامتجا یاهتسایس نامتفگ ناریا
 هدیدپ کی ،رقف هک درک شومارف دیابن اما .دبلطیم ار ینامتفگ نینچ ،ناریا

 نیا ،دزادرپب هنارای ریقف یاههداوناخ هب مه ردقچ ره تلود ینعی تسا یلسننیب
 اما .دهدیم ناشن رامآ و خیرات ار نیا .تشاد دهاوخ ریقف دنزرف هدنیآ رد احتماالً  هداوناخ

 لاقتنا و یراذگهیامرس دیاب ،دوش هتشادرب نایم زا رقف هلاسم میهاوخیم رگا
 .دوش داجیا ربارب یاهتصرف و دریگ تروص هیامرس

 
 ،دینکیم رکف ،دش حرطم درگزیم نیا رد هک ییاهثحب مامت دوجو اب 

 ثاریم هک هنارای ناونع تحت یدقن یاهتخادرپ اب هنوگچ تیاهن رد تلود
 ؟دهدیم همادا ای ؟دنکیم فذح ار نآ ؟دمآ دهاوخ رانک ،تسا داژنیدمحا تلود
 یبسانم تیعضو رد یزرا ریاخذ و دوش هتشادرب اهمیرحت رگا :بوکسم دومحم 

 هتبلا .دهد همادا هویش نیمه هب ار اههنارای عیزوت دناوتب تلود دیاش ،دریگ رارق
 هنانیبعقاو رگا اما .دوب دهاوخ مروت دیدشت ناریا داصتقا هب اهرالد نیا دورو بیسآ

 یارب مه و تسا هدش هتساک مدرم یارب مه اههنارای راب میرگنب عوضوم نیا هب
هنارای رثا عمالً  .دهد همادا زین رگید لاس کی ات ار نآ دناوتیم تلود نیاربانب .تلود

 .داد دهاوخ تسد زا زین ار دوخ یعامتجا رثا و دوشیم رتگنرمک و گنرمک اه
 تشونرس هب یدقن یاههنارای هک تسا نیا نم رظن اما :یدیعس رغصایلع

 یراعش اهنپوک دروم رد یناگرزاب ترازو نالووسم ،هتشذگ رد .دوشیم راچد نپوک
 هب نالووسم خساپ نیا .میهدیم رید اما میهدیم همه هب ،دنتفگیم هک دنتشاد
 ار تسایس نیا دنتفگیم اهنآ .دندوب اهنپوک فذح عفادم هک دوب یناسانشراک

 رثا زا ات دنتخادنا قیوعت هب هام ود هب هام ود ار ینپوک مالقا عیزوت و میهدیم همادا
 همادا ار نیا .تسا نارگن اههنارای فذح یاهدمایپ زا تلود لاح ره هب .دنهاکب نآ یناور

 ییاناوت تلود و تسا هدش مک زین اههنارای شزرا هک تسا یلاح رد نیا .دهدیم
  .درادن زین ار نآ شیازفا

 زین یعامتجا تسایس یاههمانرب هک تسا نیا رطخ اهتنم :یدیعس رغصایلع
 .دوشن لابند

 دیوگیم داژنیدمحا یاقآ هک تسا نیا تدمهاتوک رد رتگرزب رطخ :بوکسم دومحم 
 هک درک دنهاوخ اعدا اههناسر رد زین هورگ نیا نارادفرط .مدرک تخادرپ ار لوپ نیا نم

 زین سلجم تاباختنا .دروآ نوریب مدرم بیج زا ار لوپ نیا دیما و ریبدت تلود
 تلود نافلاخم یتاغیلبت راعش هب اههنارای یدنمفده دراد ناکما و تسا کیدزن

 .دوش لیدبت
  

 


