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!برغ و قرش یاهتسیلایرپما ورپ سالفا و نیارکوا گنج

 
 رتسب رب هک روشک نیا زا یگرزب یاهشخب لاغشا و نیارکوا هب سور مسیلایرپما هناراکهبت یشکرکشل موادت
 ریذپانراکنا تاکیرحت و شانیدحتم و اکیرمآ مسیلایرپما اب هیسور نیب یتسیلایرپما یاهداضت دشر اهلاس
 تیهام رتهب هچ ره تخانش یارب یاهنیمز هب یرگید گرزب هلاسم ره نوچمه ،هداتفا قافتا اکیرمآ زواجتم کولب
 لوحت نیا لوح یریگعضوم هب روبجم یریذپانبانتجا روط هب هک هدش لدب یدارفا و اهنامزاس ،بازحا یتاقبط
  .دناهدش مهم
 
 یرامش یناریو بجوم ،شیوخ ینونکات دودحم اتبسن داعبا دوجو اب نیارکوا رد گنج هک تسین هدیشوپ یسک رب
 اهدص ندش نامناخ یب و رفن نارازه ندش حورجم و نت اهدص ندش هتشک ،روشک نیا یاهتخاس ریز زا
 و نشوران هدنیآ لیلد هب نآ زا رتمهم و هدروآ راب هب ار یرایسب یاهیبارخ و هدیدرگ نیارکوا مدرم زا نت رازه
 تایانج زا ادج .تسا هدینادرگ مکاح ناهج رسارس رب ار ینماان و گنج هیاس ،نارحب نیا دنور ندوب مولعمان
 ریذپانراکنا یتاغیلبت و یکیتسجل و یماظن یاهتیامح و رابگرم تاحیلست کیتامتسیس لاسرا ،هیسور شترا
 هقبط هناراکتیانج تامادقا و نیارکوا تلود رب مکاح رودزم یاهتسیشاف هب شنادحتم و اکیرمآ مسیلایرپما
 لاس ۱۶ زا رتالاب روکذ دارفا جورخ زا یریگولج هژیو هب ،نیارکوا مدرم هیلع یکسنلز تلود و مکاح رادهیامرس
 قیاقح نیمه رابتعا هب .تسا هدوزفا دنتسه گنج نیا فلاخم هک نیارکوا مدرم جنر و درد داعبا رب ،روشک زا
 اپرب زا کی چیه فادها و اهاعدا اب یقفاوت نیرتکچوک دناوتیمن یایمدرم و هاوخیدازآ یورین چیه ریذپانراکنا
 نیارکوا رد یکسنلز ریمیدولو برغ تیامح تحت تلود ای و برغ و قرش یاهتسیلایرپما ینعی گنج نیا ناگدننک
 .دنکن موکحم یعاجترا گنج نیا رد ار نیفرط و دشاب هتشاد
 
 ایند حطس رد مصاختم یتسیلایرپما یاهتردق نیبامیف لوا یناهج گنج نایرج رد و شیپ لاس ۱۰۴ زا شیب
 متس تحت یاهقلخ و یللملا نیب حطس رد رگراک هقبط یتسه و تایح یتسیلایرپما گنج نیا شتآ هک یماگنه
 لضعم و یلمع هلاسم کی هب نآ لباقم رد یریگعضوم و گنج نیا تیهام لیلحت هک یطیارش رد و دنازوسیم ار
 ریبک راگزومآ نینل ،دوب هدش لدب یبالقنا و )تسینومک( تارکمد لایسوس یسایس یاهورین و بازحا گرزب
 ذاختا یگنوگچ و گنج تیهام تخانش یارب اهتسیسکرام دروخرب هویش ،یخیرات براجت رب اکتا اب ایراتلورپ
 اهگنج همه" درک دیکات و "تسا رگید قرط هب تسایس همادا گنج" درک یدنبعمج نینچ ار یبالقنا عضوم کی
 نآ نورد رد ضورفم یاهقبط و ضورفم یتلود هک یتسایس .دنریذپان ییادج ناشهدنیاز یسایس یاهماظن زا
 اهنت و دباییم همادا گنج لالخ رد هقبط نامه هلیسو هب ریزگانهب هتفرگ شیپ رد گنج زاغآ زا شیپ اهتدم تلود
 ".دنکیم رییغت شانتخاس یلمع لکش
 
 مشچ نآ رب گنج هلاسم رد الومعم هک یزیچ نیرتمهم" هک درک حرطم رگراک هقبط ریبک دنمشیدنا نینل
 هنادیمون ،هدوهیب میوگب دیاب و_ رایسب یاهثحب و دوشیمن نآ هب ینادنچ هجوت هک یساسا یعوضوم ،دنشوپیم
 هب خساپ ،رما نیا رب دیکات اب و "تسا گنج یتاقبط یگژیو هلاسم ،دراد نایرج دروم نآ رد _ساسا یب و
 هچ ،دش گنج ببس یزیچ هچ" داد رارق نآ لوح یریگعضوم و گنج ره حیحص لیلحت یانبم ار ریز لاوس
"؟دش نآ عورش ثعاب یداصتقا -یخیرات و یخیرات طیارش هچ و دنراد تکرش نآ رد یتاقبط
 یارب ینونک گنج هک مینادب میهاوخب رگا هک تسا نیا عوضوم" دهد یم همادا نینل لوا یناهج گنج دروم رد
 دروم نآ ای نیا و هنومن نآ ای نیا دیابن .مینک یسررب ار ییاپورا یاهتردق یاهتسایس لک ادتبا دیاب تسیچ
 نیا و دشاب هدش هدیشک نوریب یعامتجا یاههدیدپ هنیمز زا یناسآ هب تسا نکمم هک میریگب رظن رد ار صاخ
 گنج هک میمهفب میهاوخیم رگا .درک رکذ یناسآ نامه هب ناوتیم زین ار نآ فالخ هنومن اریز درادن یشزرا
 ماظن یمامت تسایس لک دیاب درک دشر و دش هدییاز ماظن نیا زا ریذپانبانتجا و راوتسا یلکش هب هنوگچ ینونک
".میریگب رظن رد ار ییاپورا یاهتلود



 ماظن یمامت تسایس لک دیاب درک دشر و دش هدییاز ماظن نیا زا ریذپانبانتجا و راوتسا یلکش هب هنوگچ ینونک
".میریگب رظن رد ار ییاپورا یاهتلود
 )تسا هلاقم نیا هدنسیون زا دیکات -١٩١٧ هم )٢٧( ١۴ ینارنخس ،نینل.یا.و – بالقنا و گنج(
 
 یورین چیه ینونک گنج اب هطبار رد لاح هدرک تباث ار ناشیتسرد خیرات هک یعقاو یاهرایعم نینچ هب هجوت اب
 نیا هدنیازف نارحب و نیارکوا گنج هب رجنم یداصتقا -یخیرات طیارش دناوتیمن رگراک هقبط زوسلد و لوئسم
 موادت و ییاپرب زا و هدز نماد گنج نیا هب اهزاین مادک ساسا رب و یتاقبط هچ هک دنک هدهاشم و دنیبب ار ماظن
 یاهکولب یداصتقا تازرابم و تاشقانم لاس اههد رد هشیر هک گنج نیا ییاپرب للع دعب و دنربیم دوس نآ
 تیهام ،تیعقاو یور رب ندراذگ اپ نودب هاگنآ و دریگب رظن رد ار دراد گنج نیا ریگرد یتسیلایرپما
 شقن یناشوپال هطرو هب یلمع کیتکات ذاختا رد رتدب نآ زا و دوش رکنم ار گنج نیا یعاجترا و یتسیلایرپما
.دیآرب یرگید زا عافد و گنج نیا رد ریگرد یاهتسیلایرپما زا یکی یعاجترا
 هب و_ یعاجترا گنج نیا نیفرط یهنابیرفماوع یتسیلایرپما تاغیلبت موادت هک مینآ دهاش رضاح لاح رد اما
 ثعاب ،پچ شبنج رد یتسینوتروپا یاههشیدنا یالیتسا و خوسر و _برغ یتاغیلبت لیوط و ضیرع هاگتسد هژیو
 ماگنه رد دنراد ار رگراک هقبط ییاهر و یسارکمد و یدازآ یارب هزرابم یاعدا هک ییاهورین زا یفیط ات هدش
 نیا راکهبت نیفرط زا یکی یودرا رد یاهجرد هب کی ره نآ زا یشان یللملا نیب نارحب و گنج نیا هب دروخرب
 .دننزب همیخ گنج
 
 نیب حطس رد یسایس بازحا و اهورین یوس زا یفارحنا یریگعضوم ود دهاش ام گنج نیا لیلحت و یسررب رد
 لباق زین یناریا یسایس یاهورین نایم رد یعیبط روط هب هک میشابیم نیارکوا گنج لابق رد یللملا
 ورپ بازحا و اهورین ییارآ فص و اهلیلحت هدننک سکعنم بیترت هب یفارحنا عضوم ود نیا .دناهدهاشم
 نیا یود ره .دنشابیم رگید یوس زا یبرغ تسیلایرپما ورپ یاهورین و وسکی زا یقرش تسیلایرپما
 رد هک نیا نآ و دناهباشم یلصا هتکن کی رد یاهجرد ۱۸۰ یرهاظ توافت کی نتشاد مغر هب اهیریگعضوم
 گنج نیا ناگدننادرگ زا یکی یقلخ دض عضاوم یرظن نک فاص هداج شقن رد ،یراج یعاجترا گنج نایرج
 .دناهدمآ نادیم هب مورحم یاهقلخ و رگراک هقبط نارگرامثتسا ینعی هناراکهبت
 و اکیرمآ مسیلایرپما اب تفلاخم یاعدا اب یقرش تسیلایرپما ورپ یاهورین زا یفیط یراج نارحب رد
 کی ار یسور نارگلاغشا یوس زا یراج گنج ،گنج نیا رد هیسور مسیلایرپما عضاوم دییات نمض شانیدحتم
 قباس یسور ورپ تانایرج اتدمع اهورین نیا .دننکیم ینابیتشپ نارگلاغشا زا و دنهدیم هولج هنالداع گنج
 هیزجت و ۹۰ یههد رد یتسیلایسوس هاگودرا حالطصا هب یشاپورف زا سپ ههد هس زا شیب یتح هک دنتسه
 بابرا یاهتسایس هب یگتسباو طخ رد نانچمه قباس یوروش ماظن رب مکاح تسینومک یهدناوخ دوخ بزح
 هیسور تلود یاهتسایس یرظن رازگراک یللملا نیب حطس رد اراکشآ و هدرک تکرح دوخ "ردارب بازحا" و قباس
 هولج یمدرم یتح و مسیلایرپما اب داضتم و فلاخم اتیهام تموکح کی ار هیسور تموکح اهنیا .دنشابیم
 اکیرمآ ینعی یللملا نیب نانزهار زا رگید یاهتسد لابق رد هیسور رب مکاح نیعجترم یاهتسایس زا و دنهدیم
 یتح ناشیاهدوت یاوسر یهقباس اب اهورین نیا زا یخرب مینیبیم ام هک تسییاتسار نینچ رد .دننکیم عافد
 یتسه و تایح یدوبان و نیارکوا مدرم هیلع هیسور یشک رکشل دییات رد هنامرشیب هک دنوریم شیپ اجنآ ات
 هیلع هیسور یتسدشیپ زا" دننزیم راج _دنتسه نیتوپ اب هن و وتان اب هن هک_ نیارکوا مدرم زا نت نارازه
 زا هدش هتخیر یاهنوخ هب هجوت نودب و )۸۲۵ هرامش هدوت هار هلاقمرس( "!مینک تیامح وتان یاههئطوت
 حرطم هنامرشیب ،هیسور شترا هنایشحو یاهنارابمب و اهناراب کشوم رثا رد نیارکوا مورحم و هانگ یب مدرم
 شترا هک تسیتبثم و مهم شقن زا تیامح ،میراد دیکات نآ یور هلاقمرس نیا رد هچنآ" دننکیم
 هیسور هرصاحم هقلح و دنکیم افیا نیارکوا رد "نیتوپ" هیسور یروهمج سییر نامرف اب هیسور
 هب هیسور یشک رکشل ،همادا رد هلاقم ناگدنسیون بیترت نیا هب )هلاقم نامه( "دنکشیم ار وتان یوس زا
 شترا ناشوپ همکچ طسوت اههدوت راتشک و ندرک ینابرق ریظن یراکشآ تایانج یناشوپال اب ار نیارکوا
 )هلاقم نامه( .دننزیم اج "ناهج لک هکلب اپورا هب اهنت هن گرزب یتمدخ" نیتوپ تلود یتسیلایرپما
 
 نیارکوا رد دوخ مهس هب هیسور مسیلایرپما ینعی "رتکچوک یهدنرد" هک یعیاجف ناوتیم هنوگچ یتسار هب اما
 نارحب رد هک تسا تسرد نیا ؟درک یراذگمان تیرشب هب "تمدخ" ار هدرک اپ هب "راکش تشوگ" میسقت روظنم هب



 نیارکوا رد دوخ مهس هب هیسور مسیلایرپما ینعی "رتکچوک یهدنرد" هک یعیاجف ناوتیم هنوگچ یتسار هب اما
 نارحب رد هک تسا تسرد نیا ؟درک یراذگمان تیرشب هب "تمدخ" ار هدرک اپ هب "راکش تشوگ" میسقت روظنم هب
 نزهار ینعی ابقر زا یکی رب ار "هرصاحم هقلح" ات هدیشوک اکیرمآ ینعی یللملا نیب نانزهار هتسد رس نیارکوا
 و یسور نازابرس و نیارکوا مدرم زا نت نارازه راتشک یارب ناوتیم هنوگچ اما دنک "رتگنت" )هیسور( رتکچوک
 تایح هب هلمح رد رتکچوک نزهار "یتسد شیپ" و دز فک هیسور شترا طسوت رگید رفن رازه اهدص ندش هراوآ
 رب اهنآ ناروخ هزیر و یمدرم دض یاهورین زا اهنت راک نیا ؟!دوتس ار نانآ یگدنز یدوبان و اههدوت یتسه و
  .دیآیم
 
 هب هک میتسه "نافوت - ناریا راک بزح" روضح دهاش ام ،ریسم نامه رد یلو "هدوت هار" زا مک یاهلصاف اب
 و اهتسایس نامه هب گرزب تالوحت و یخیرات یاهچیپ دنت رد هک دناهداد ناشن اوسر بزح نیا زا باعشنا مغر
 !دنرادافو یاهدوت تارظن
 
 نیب گنج رد متس تحت یاههدوت عفانم و تقیقح ندرک لامیاپ اب زین "نافوط" ،نیارکوا گنج و نارحب رد
 و هداتسیا هیسور ینعی گنج نیا هدننک اپ رب نیعجترم زا یکی ههبج رد ،ییاکیرمآ و یسور یاهتسیلایرپما
 ار نیارکوا هیلع هیسورِ گنج دضِ گنج هناهاگآ ان ای هناهاگآ هک یناسک همه و اهروشک یمامت"
 رادفرط ،وتان رادفرط درگرب ورب یب" ار "دننکیم غیلبت روشک نیا نارحب ببسم و موکحم
 مهتم ار نانآ و هدرک یفرعم ،دنتسه "رلتیه رای" هک "تسیشاف وئن و یزان وئن رگاتدوک یاهورین
 "همیرک و کسناتنوگ و کستنود" رابت سور مدرم نویلیم تشه ماع لتق راتساوخ" هک دنکیم
 مین"( .دنشابیم "هیسور روانهپ نیمزرس هیزجت و ندرک هزیوالسگوی تسایس ورهلابند" و هدوب
//:https نایرج نیا یمارگلت لاناک رد ،نافوط-ناریا راک بزح تاراشتنا زا ،"نیارکوا ریخا عیاقو هب یهاگن

t.me/totoufan( 
 
 کی یوس ود ره اب تفلاخم ارچ هک تفای دهاوخن رد هدنناوخ ،نافوط تالالدتسا حالطصا هب زا کی چیه رد هتبلا
 هقبط عفانم زا عافد نیع رد نیلمرک و وتان نادالج اب تفلاخم دروم نیا رد و یتسیلایرپما و یعاجترا گنج
؟تس"وتان" زا یرادفرط "درگرب ورب یب" یانعم هب نیارکوا ناشکتمحز و رگراک
 هقبط عضوم زا و درکیم موکحم ار گنج تسیلایرپما یاهفرط همه لوا یناهج گنج رد نینل هک یماگنه الثم
 زا کیمادک" هک نیا هب هجوت نودب "یتسیلاتیپاک یدزد زا یرادفرط تسایس" تیموکحم رد رگراک
 یتسدشیپ نیا" هک  دادیم حیضوت و تفگیم نخس "هدیشک ار وقاچ یرگید زا لبق دزد ود نیا
 نیب رگتراغ یاهفرط مامت زا یرادفرط و "دهدیمن "گنج یتاقبط تیهام" رد یرییغت نیرتکچوک
 ینعم هب "درگرب ورب یب" یو یلوصا عضوم نیا ایآ تسنادیم یناهج رگراک هقبط عفانم فلاخم ار یللملا
 ؟دوب یتسیلایرپما یاهکولب زا یکی زا یرادفرط
 
 زا اکیرمآ مسیلایرپما اب یرهاظ یتح و یعاجترا تفلاخم هنوگ ره هک نافوط یرکف هاگتسد رد لاوس نیا هتبلا
 ار هللا بزح لثم یمالسا ییارگداینب تانایرج ریظن مسیلایرپما زاستسد یاهورین یتح ییورین ره یوس
 و یتاقبط هزرابم لوصا نتشاذگ اپ ریز اب نافوط ،سکعرب .درادن یباوج دنکیم یبایزرا یلم و یقرتم
 و تسا تسیلایرپما تسیلایرپما ایوگ هک تسایس نیا ذاختا" هک دنکیم دیکات یتسینینل تسیسکرام
 هطقن زا هک مینیبیم ."تسین صخشم طیارش زا صخشم لیلحت زا یشان تسا عاجترا عاجترا ای
 هک دریذپب دیاب صخشم طیارش زا صخشم لیلحت یارب هدنناوخ ،کیروئت تاهرت نیا هجیتن رد و نافوط رظن
 طیارش زا صخشم لیلحت رد هکلب ؛تسین عاجترا هشیمه زین عاجترا و تسین مسیلایرپما هشیمه مسیلایرپما
 مه ار عاجترا و یبلط رظن دیدجت نیا نافلاخم و درک عافد عاجترا ای و مسیلایرپما کی زا ناوتیم صخشم
 مامت عافد هب هجوت اب دیمهف ناوتب ات تسین یدایز شاکنک هب زاین .داد بقل مسیلایرپما رادفرط "درگرب ورب یب"
 هرک ریظن یرگبوکرس یاهتلود و هللا بزح ریظن یعاجترا و هتخاس تسیلایرپما تانایرج زا نافوط یمئاد دق
 یتسیلایرپما یاهتردق هرخالاب و یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر اب ناریا نیمه رد و یلامش
 و فداصت کی زا یشان هن زین نیارکوا گنج لابق رد نایرج نیا یزورما یعاجترا عضوم ،نیچ و هیسور ریظن
 و عاجترا ههبج رد ار نافوط دراوم نیا رد هک تسیتاقبط راوتسا عضوم کی ذاختا هکلب یشنیب یاطخ ای



 و فداصت کی زا یشان هن زین نیارکوا گنج لابق رد نایرج نیا یزورما یعاجترا عضوم ،نیچ و هیسور ریظن
 و عاجترا ههبج رد ار نافوط دراوم نیا رد هک تسیتاقبط راوتسا عضوم کی ذاختا هکلب یشنیب یاطخ ای
 .دهدیم رارق یتسیلایرپما یاهورین
 
 زا هتبلا هک میتسه یبرغ تسیلایرپما ورپ یاهورین یاهیریگعضوم دهاش ام ،یسور ورپ یاهورین اب ماگمه
 و اهاعدا دییات اب تسرد زین هورگ نیا .تسین یربخ اهنآ رد لوا هورگ راتفگ و نابز "شیاتس لباق" تحارص
 زا تیامح هب اتیاهن یراج نارحب رد دشابیم شانیدحتم و اکیرمآ یربخ یاههاگتسد رد نآ اشنم هک یتاغیلبت
 ،گنج نیا زوسنامناخ یاههلعش ندرک اپ رب رد هک نیا هب هجوت نودب و هتخادرپ ندیاب تلود فادها و عضاوم
 هب و هدومن راتتسا ای و گنرمک هتسناوت هک اج ره ار شقن نیا ،تسیلصا نیلماع زا یکی اکیرمآ مسیلایرپما
 بزح هب موسوم نایرج .دننکیم شقن یافیا اکیرمآ و وتان ناراکهبت یگنج نیشام باکر رد توافتم تاجرد
 تسیلایرپما ورپ یاهورین زا ،بزح حالطصا هب نیا .تسیرکفت نینچ نارادمچرپ زا یکی یرگراک تسینومک
 ورپ عضاوم ذاختا رد نایرج نیا .دشابیم "یرگراک" و "تسینومک" مان ریز ام شبنج رد هدش هتخانش یبرغ
 ۱۱ هعجاف رد نآ یریگعضوم هب ناوتیم لاثم ناونع هب .تسا یرامشرپ یاهیماندب هقباس یاراد ییاکیرمآ
 روصنم یاهیروئت هب اکتا اب بزح نیا ،نآ بوچراچ رد هک درک هراشا ولقود یاهجرب راجفنا و ۲۰۰۱ ربماتپس
 یاهاعدا و عضاوم دییات هب مامت یگچاپتسد اب ،شوب تلود و اکیرمآ یاهویتاورسنک وئن اب ماگمه ،تمکح
 اب هزرابم مان ریز و تخادرپ روبزم راجفنا رد یمالسا یتسیرورت یاههورگ شقن دروم رد اکیرمآ تلود رادتهج
 یمالسا یاههتسد و راد نیا یماح و قلاخ یاهتسیلایرپما یاج هب ”مسیرالوکس“ زا عافد ”یسایس مالسا“
 رد هنانیگمرش یاهنوگ هب هلیسو نیا هب و درک یفرعم تیرشب نمشد و رطخ نیرتگرزب ار اهنآ قولخم ،یعاجترا
 یاهروشک رد متس تحت یاههدوت هیلع یتسیلایرپما یاهحانج نیرتراه هناتسرپداژن و نیگآرهز تاغیلبت لباقم
 نمض ۲۰۰۱ ربماتپس ۱۱ هعجاف نایرج رد یعضوم نینچ ذاختا اب روبزم نایرج .تخادنا رپس ناملسم
 و اکیرمآ مسیلایرپما عفانم هک ییاوژروب یتاغیلبت یاهوگدنلب یاهغورد کاوژپ یارب شالت
 ات گنج گنج یاههدبرع رب ،دندادیم ناشن داضتم ار ندال نب و هدعاقلا هتخاس ایس نایرج
 رد فیط نیا تایرشن ِنانزملق و دندراذگ هحص زین یو ”نایاپ یب گنج“ و رسپ ِشوب یزوریپ
 و نارگراک یلصا نمشد ناونع هب مسیلایرپما یاج هب ”یسایس مالسا“ ندناشن اب ،نامزنآ
 یماظن یاهحانج نیرتیعاجترا راتشک و گنج نیشام یارب دوخ مهس هب ،ناشکتمحز
 زین ناتسناغفا لاغشا نایرج رد دعب یمک هک دنراد دای هب هاگآ یاهورین .دندرک هیهت هقوذآ یتسیلایرپما
 هک کسمتسم نیا ریاظن اب ار نابلاط ینوگنرس حالطصا هب یارب اکیرمآ راکتیانج شترا یشک رکشل بزح نیا
 و ییاکیرمآ نابلط تنطلس اب کیتامتسیس یاهیراکمه .درک دییات تسا رتنردم عجترم ِنابلاط زا اکیرمآ
 تیامح و طخ و یگنهامه رد هک "ییارگنایرع" و "ملسم سکا" دننام نایرج نیا یاوسر یاهنیپمک
 زرابم تانایرج نیلاعف روضح فرعم زین تسا هدش ماجنا و هتفرگ لکش یتسیلایرپما لفاحم نیرتیتسیشاف
 .دشابیم
 
 نیارکوا گنج دروم رد عضوم ذاختا ماگنه "یرگراک تسینومک بزح" نایرج هک تسییاوسر هقباس نینچ اب
 تایانج و تیلوئسم راب زا نتساک تبسن نامه هب و هیسور تلود تایانج ندرک هدمع یارب ار دوخ شالت مامت
 اب یاهتشون رد ییاوقت دیمح ،بزح نیا ردیل هک یروط هب .دهدیم جرخ هب یراج نارحب رد شانیدحتم و اکیرمآ
 تباث ات تفاب مه هب ار نامسیر و نامسآ ۹۶۳ هرامش لانویسانرتنا رد "اهیگژیو و اههنیمز ،نیارکوا گنج" مان
 مسیلایرپما راکشآ یاهیشنم ردلق و اهیزاس نارحب و اهیرگزواجت مامت اب نیارکوا هب هیسور زواجت هک دنک
 تاغیلبت دییات زا ییابا چیه هار نیا رد وا .تسا هدوب رتدب اهنآ زا و دراد "قرف" ریخا ههد دنچ رد اکیرمآ
 و یبالقنا دض تاکیرحت یمامت نتفرگ رظن رد نودب هک اجنآ ات دادن هار دوخ هب اهتسیلایرپما هنابیرفماوع
 رد هک درک حرطم یرصح و دح یب ییاوسر اب نیارکوا رد اکیرمآ تلود یتسیلایرپما یاهتلاخد و اههئطوت
 یناملراپ عون فراعتم یسارکومد کی هب رگبوکرس روتاتکید تموکح کی مجاهت دهاش ام" نیارکوا
 و لوپ یللملا نیب قودنص و اکیرمآ هدش هتخانش رکون نیا یکسنیلز تموکح روبزم درف بیترت نیا هب ."میتسه
 نایرج رد یلبق "بختنم" تلود ندیشک ریز هب اب و دوخ تسیلایرپما نابابرا تیامح اب هک نیارکوا یاهتسیشاف
 هدیشک هشیش هب ار نیارکوا ناشکتمحز و نارگراک نوخ نامز نآ زا و دیسر تردق هب هتفاینامزاس تکرح کی



 نایرج رد یلبق "بختنم" تلود ندیشک ریز هب اب و دوخ تسیلایرپما نابابرا تیامح اب هک نیارکوا یاهتسیشاف
 هدیشک هشیش هب ار نیارکوا ناشکتمحز و نارگراک نوخ نامز نآ زا و دیسر تردق هب هتفاینامزاس تکرح کی
 و اکیرمآ تلود یاهیبیرفماوع رارکت یایریگعضوم نینچ هک تسین راکنا لباق .داد هولج "یسارکمد" ار تسا
 و میقتسم لوئسم" هک دنکیم دیکات نینچمه نایرج نیا .تسیراج نارحب لابق رد مسیلایرپما نیا عضوم
 درد و جنر نیارکوا هب یماظن مجاهت اب هک تسا نیتوپ صخش و هیسور تلود عضو نیا هلصافالب
 لانویسانرتنا - ناهج مدرم هب باطخ هیمالعا( ."تسا هدرک لیمحت روشک نیا مدرم هب ار یریذپانفصو

۹۶۳(   
 
 و حیلست و نارحب ندرک روهلعش رد شانیدحتم و اکیرمآ هناراکهبت و هناراکزواجت شقن یناشوپال تهج رد
 ،نیارکوا رب مکاح یاهتسیشاف و یکسنیلز هدناشن تسد تموکح ینعی گنج رگید یعاجترا فرط زا تیامح
 ریذپانفیصوت تایانج و اکیرمآ رامشیب نینوخ و رابهعجاف یاهیشکرکشل رب دیشوک روکذم نایرج ردیل
 اب و هدیشک رتاس هدرپ هیروس و نمی و یبیل ندرک دوبان و قارع و ناتسناغفا لاغشا رد الثم اکیرمآ مسیلایرپما
 فالخ رب اجنیا" هک دیوگب و هدمآ نادیم هب اکیرمآ مسیلایرپما روش رپ عفادم شقن رد دح یب یبیرفماوع
 گنج اب هلباقم هب هنالاعف هک دنتسه نیارکوا مدرم نیا اکیرمآ عون یجنچ میژر یاهگنج
 یاهههد رد برغ پمک یمجاهت یاهگنج اب رضاح طیارش توافت نیرتمهم نیا .دناهتساخرب
 رگید یاهروشک و نیارکوا مدرم تمواقم شبنج رد هدننک نییعت و هدمع یورین .تسا هتشذگ
 یعاجترا قوف یاهورین و اهتلود هیروس و ناتسناغفا و قارع رد .دنتسین تسار یاهورین
 فرط پمک رد اهورین نیا یراج گنج رد اما دندوب مجاهم یاهورین اب هلباقم رادنادیم یمالسا
)اهیگژیو و اههنیمز ،نیارکوا گنج( ".دنراد رارق مجاهم
 زا اکیرمآ مسیلایرپما ندیشک نوریب یارب یرگراک تسینومک بزح ردیل ینعی اکیرمآ تلود عفادم لیکو ،همادا رد
 ادج یاهروشک زا روشک ۱۴ ،قباس یروش یشاپورف زا سپ هک ییاکیرمآ ،ینونک نارحب رد اههدوت ترفن ریز
 رد جنچ میژر حالطصا هب زا سپ هک یطیارش رد و دروآ رد وتان تیوضع هب ار قباس یوروش ذوفن هزوح و هدش
 زین ار نیارکوا دوب ددص رد روشک نآ رد تسیشاف یعاجترا یاهورین نیرتراه ندمآ راک یور هب کمک و نیارکا
 میژر یاهگنج فالخ رب مجاهت نیا فده و تلع" دنکیم حرطم مامت یبیرفماوع اب دنک قحلم وتان هب

  ."تسا هدروخ تسکش فرط تردق یایحا هکلب درس گنج زوریپ فرط ذوفن طسب هن ،برغ یجنچ
 
 و ناگدننک اپ رب تیهام و ریخا گنج للع دروم رد دوخ یاهیبیرفماوع رد تمکح "یرگراک مسینومک" ناعفادم
 یارب ییاپورا و ییاکیرمآ یاهتلود هک ینارودزم یتارداص لیخ یتح هک دننکیم طوقس اجنآ ات نآ نایرجم
 هدومن مازعا روشک نیا هب هیسور هیلع روشک نیا یقلخ دض شترا و نیارکوا رد لاعف تسیشاف یاهورین تیوقت
 تمیزع" هک دوشیم یعدم ییاوسر اب و دمانیم )برغ یتاغیلبت یاهوگدنلب ظفل نامه( "یمدرم یاهورین" ار
 هناشن همه ،مجاهم شترا اب هلباقم یارب نیارکوا هب رگید یاهروشک نادنورهش رازه ٢٠ زا شیب
)اجنامه( ".تسا مدرم هدوت ندمآ نادیم هب

 هک تس"یلح هار" نآ تسرد زین روبزم بزح لح هار هک تسیاهنابیرفماوع لیلحت نینچ یقطنم دادتما رد
 تسا هدش میظنت هنابیرفماوع رهاظ اب اکیرمآ رد مکاح هقبط و یتسیلایرپما لفاحم تساوخ و عفانم قباطم
 و هیسور تلود یماظن مجاهت هیلع نیارکوا مدرم تمواقم زا لاعف عافد رد یشبنج رگا گنج دض شبنج"
)اجنامه( ".تسا نورتس و یتسویساپ یتکرح دشابن نیارکوا مدرم هیلع یگنج تیانج مرج هب نیتوپ همکاحم

 یارب "اهیدصرد کی" شالت یفن و "وتان لالحنا" زا بزح نیا عضاوم و اههیمالعا رد عقاوم یخرب رد هتبلا
 مکاح هقبط لفاحم زا یخرب یارب یتح الوا اهنآ نایب هک دوشیم هتفگ ینانخس نیارکوا مدرم رب هطلس لامعا
 لمحت لباق زین _نیتوپ صخش و هیسور تمس هب هلمح زیت کون نتفرگ طرش هب_ برغ رب مکاح نارادهیامرس ینعی
 و اکیرمآ یسور یابقر هب برغ تسیلایرپما ورپ یورین نیا یرابشتآ مجح اب هسیاقم رد ایناث و دشابیم
 هژیو هب یبرغ یاهتسیلایرپما زا نایرج نیا راکشآ ینابیتشپ یناشوپال نآ زا فده و تسا زیچان ،نیدحتم
.تسا ناشیسور یابقر لباقم رد اکیرمآ



 هژیو هب یبرغ یاهتسیلایرپما زا نایرج نیا راکشآ ینابیتشپ یناشوپال نآ زا فده و تسا زیچان ،نیدحتم
.تسا ناشیسور یابقر لباقم رد اکیرمآ

   
 نیارکوا گنج لابق رد الاب رد هدربمان یاهورین عضاوم ییاوسر جوا هب ناوتیم یرتشیب تاییزج اب کش نودب
.تخادرپ
 یاههلعش یارو زا ات تسا رگراک هقبط عفادم و یبالقنا اعقاو یاهورین مامت یارب یرگید رتسب ینونک گنج اما
 اههدوت یارب و دننک دیکات یتسینینل-تسیسکرام ینغ و یعقاو میلاعت تحص رب رگید راب گنج نیا زوسنامناخ
 نآ نتفرگ رارق و یناهج یرادهیامرس ماظن یگدیدنگ ریذپان بانتجا هجیتن ینونک یگنج تیعضو هک دنهد حیضوت
 رد هک تسا یتیعضو نینچ رد تسرد .دشابیم مسیلایرپما ینعی دوخ هلحرم نیرخآ رد گرم هناتسآ رد
 میسقت دیدجت یارب ماظن نیا راضتحا زادنا مشچ هدهاشم اب یتسیلایرپما یاهتردق نیرتگرزب نآ بوچراچ
 شرابهعجاف داعبا همه اب گنج .دنوشیم لسوتم گنج هب دوخ یاهرازاب و هطلس شرتسگ و ظفح تهج رد ناهج
 یارب اهتسیلایرپما هک تسا یرادهیامرس ماظن یاقب موادت یاههار زا یکی ناهج فلتخم طاقن رد اههدوت یارب
.دننکیم هیکت نآ هب هنارگرامثتسا و ینمیرها نیا ماظن یاقب موادت
 
 ار هلولگ نیلوا هک نیا هب هجوت نودب هک تسیعاجترا گنج کی هکلب هنالداع گنج کی هن نیارکوا رد رابهعجاف گنج
 و سور یاهتسیلایرپما هک گنج نیا یعقاو نیفرط و ددرگ موکحم ارچ و نوچ نودب دیاب هدرک کیلش یسک هچ
 هب رداق ییاهورین اهنت .دنوش یفرعم مدرم هب یشوپ هدرپ هنوگ چیه نودب دیاب دنشابیم شانیدحتم و اکیرمآ
 اکتا اب هک دوب دنهاوخ نآ لابق رد یمدرم یعضوم ذاختا هجیتن رد و هنالداعان و یعاجترا گنج نیا تیهام مهف
 گنج .دنزادرپب گنج نیا لیلحت هب ینونک یناهج ماظن یاهیدنبنوناق کرد و یتسینینل-تسیسکرام لوصا رب
 زارد و تدم هاتوک عفانم و شایعاجترا و یتسیلایرپما تیهام لیلد هب نآ زا یشان گرزب نارحب و نیارکا رد
 تحت هک یناهج رد .تسا نآ فرط ره زا یمدرم و یقرتم رصنع نیرتکچوک دقاف ،ریگرد یاهفرط تدم
 هطوغ یعامتجا و یسایس و یداصتقا ریذپان جالع یاهنارحب رد و دراد رارق یتسیلایرپما ماظن یالیتسا
 و هدلوم یاهورین یدوبان و ینمیرها یاهگنج نتخادنا هار هب اب اهنت نارگرامثتسا هک یناهج رد ،دروخیم
 راهم هب رداق شیوخ ماظن ییاعدا "یاهشزرا" راکشآ ندرک لامیاپ اب و مورحم یاههدوت و رگراک هقبط بوکرس
 رید-[ هک هدش رابنا توراب ردقنآ" نینل لوق هب ،دنشابیم شیوخ ماظن موتحم لالحمضا قیوعت و اهنارحب
.)بالقنا و گنج -نینل( "!داتفا دنهاوخ کیلش هب دوخ هب دوخ اهگنفت ]-دوزای
 نیفرط نیب تقوم حلص یرارقرب یتح ینعی یماجرف ره اب نیارکا ینونک زیگناترفن گنج یطیارش نینچ رد
 و رگراک هقبط هیلع هدنیآ رتهدرتسگ و ریذپان بانتجا یاهگنج و اهنارحب عوقو زا یاهناشن و نیبم ،یلصا
.دشابیم ایند مامت متس تحت یاهقلخ
 
 زا یکی رد دحتم نتفای یارب ثبع شالت یاج هب رگراک هقبط یعقاو نارادفرط و یسایس یاهورین هجیتن رد
 هب شانیدحتم مامت و رگراک هقبط جیسب و یهدنامزاس یاههار لابند هب دیاب یعاجترا گنج نیا یاهفرط
.دندرگب تساهگنج نیا دلوم هک یتسیلایرپما یرادهیامرس ماظن الوصا و گنج نیا نیفرط یدوبان روظنم
 
 ،"!یزورفا گنج و گنج عطق" راعش لوح اههدوت جیسب هب دوخ ناوت دح رد دیاب اهروشک مامت رد اهتسینومک
 "!یرگراک بالقنا داب هدنز" ،"!یتسیلایرپما گنج رب گرم" و ،"!برغ و قرش یاهتسیلایرپما یرگزواجت هب هن"
.دنزادرپب
 نیبعقاو ار دوخ هک بلط تیفاع یاهورین یخرب راظتنا زا رود رضاح لاح رد و ینالوط تسا نکمم هار نیا
 مکاح کاتشهد عضو زا ییاهر یارب هنانیبعقاو هار اهنت اما دشاب "هنیزه رپ" نانآ معز هب ای و هدوب دنناوخیم
 رتهنیزه مک و رتیعقاو اهنت هن هار نیا ،نابلط تیفاع نورتس و رمث یب هار اب هسیاقم رد لاح نامه رد .تسا
 نیشام اب یهارمه و رگراک هقبط هب تنایخ هطرو هب ندیطلغ لباقم رد هک تسا یبالقنا یهار هکلب دشابیم
 مهارف ار گنج نیا عوقو و شیادیپ یاههنیمز هک یناهج گرزب ای و کچوک نانزهار و نارگرامثتسا یگنج
.دراد رارق دناهدرک
 نینل لوق هب و دش دهاوخ ایهم یعاجترا یاهگنج یدوبان ناکما هک تسیریسم نینچ رد اهنت رما تیعقاو رد
 نارگراک بالقنا اب رگم دیسر دهاوخن نایاپ هب دناهدرک اپ هب اهروشک همه نارادهیامرس هک یگنج" کش نودب



 نینل لوق هب و دش دهاوخ ایهم یعاجترا یاهگنج یدوبان ناکما هک تسیریسم نینچ رد اهنت رما تیعقاو رد
 نارگراک بالقنا اب رگم دیسر دهاوخن نایاپ هب دناهدرک اپ هب اهروشک همه نارادهیامرس هک یگنج" کش نودب
."نارادهیامرس نیا هیلع
 یشان یونعم و یدام عیاجف زا هاگچیه ناهج متس تحت یاهقلخ و رگراک هقبط تایح یبالقنا نینچ نادقف رد
 هرخالاب و همیرک ،یبیل ،نمی ،هیروس ،قارع ،ناتسناغفا رد هدمآ دوجو هب طیارش ریظن ینماان و گنج رطخ زا
 یناکما ره اب میشوکب .دنام دنهاوخن ناما رد تسا یرادهیامرس ماظن دوجو و تاذ زا یشان هک ... و نیارکوا
.میناسر یرای نارادهیامرس دیق زا نارگراک ییاهر تهج رد بالقنا هار لیهست هب میراد سرتسد رد هک

۱۴۰۱ نیدرورف


