
یلسوت ديهان رتکد / ؟یِکات ،"نانز" زا هنيزه

یتنج یاقآ نانخس هرابرد هک ،یهاتوک تشاددای زا یشخب هب مهاوخ یم تسخن :دامتعا
یگتسبمه همانزور رد و مدوب هتشون ،دندوب هدرک داریا 82 رذآ 7 زور  هعمج زامن هبطخ رد هک
ريبد و هعمج زامن بيطخ ،یتنج دمحا یاقآ[ :منکب هاتوک یا هراشا دش پاچ 1382 رذآ 8
رد رشب قوقح ضقن همانعطق بیوصت هب 82 رذآ 7 زور رد دوخ یاه هبطخ رد نابهگن یاروش
.دنداد ناشن شنکاو للم نامزاس یمومع عمجم موس ۀتيمک

هاگتسد درکلمع و یباوصتسا تراظن لامعِا ،نابهگن یاروش درکلمع زا عافد رد ناشیا
هب و دننک یم دنتدنت ،اه یلوضف نیا زا" هک نیا هب هراشا اب اهدرکلمعزا عافد نمض ،ییاضق
.ميهد یم مه ار ناشباوج .میا هداتسیا ناشیولج ام یلو .دننک یم تلاخد یلخاد روما
رد رضاح یاه نز ،دننکن رواب یخرب دیاش : هک دنا هدرک هفاضا )یگتسبمه( ."فوقوم یلوضف
ییاميپهار رد نآلا ،دنتشادن تاعالطا و دندوبن دراو لیاسم نیا رد ًاقباس هک ام ۀنحص
].....[ تسا رتشيب ییاکیرمآ نادرم رثکا زا ناش یسايس روعش ،دننک یم تکرش

زا ندرک هنیزه ليلد هب ،ناشیا زا ].......[ دوخ فرط زا اهنت هن ،مناد یم مزال .)یگتسبمه(
هنوگ نیدب مه نآ و !!ندش الب رپس یارب زاين ماگنه رد نانآ ۀنادقتنم توکس هژیو هب ،نانز
.منک هیالگ زيمآ تراقح

و رفس قح ناریا یمالسا یروهمج ماظن تيمکاح رد زونه نانز نامه ميناد یم هک یلاح رد
قح ،رسمه ۀناهاوخلد باختنا قح ،دنزرف تناضح قح ،رسمه ۀزاجا نودب روشک زا جورخ
قح نآ زا هجوم ليلد نودب یتح نادرم هک هنوگ نآ( هجوم لیالد اب ،قالط تساوخرد
و یگنانز یاه ساسحا و اه سح نیرت"هناردام/نز" ِنتشون قح نتشادن ،)دنرادروخرب
هنوگ نیا زين لخاد رد ،دنرادن ار رگید قوقح یرايسب....و اه نامر و اه هصق رد ناش یصخش
نانآ زا دنهاوخ یم مه یتقو هک دنريگ یم رارق نادرم تلود و تلود ءايلوا یرهم یب دروم
هک دنناوخ یم ییاکیرما نارادم تسايس و نادرم تسايس زا رتدنمروعش ار نانآ دننک هنیزه
،دنرادن هجوت روخرد یروعش )اه ییاکیرما( اهنت هن ،هک نیا یحیولت ديئات و ناشیا معز هب
روعش )هاگنآ( هک دنراد یسايس تراقح و تسا مک ناش یسايس روعش ردقنآ هکلب
].......[ !دنناد یم رتشيب )اه ییاکیرما( نانآ زا ار ناریا نانز یسايس

ناریا نانز یسايس روعش هب تبسن هک یفطل مک و یتبحم یب نیا یارب یتنج یاقآ شاک
شجنر تروص نیا رد .دنداد یم یحيضوت دنا هتسکش تخس ار ام لد و دنا هتشاد لومعم
یبدا ،یرنه ،یداصتقا ،یگنهرف ،یسايس ،یعامتجا لاعف نانز ۀمه لد رد هدمآدوجو هب
].دش یم ناربج ...و ...و

چيه ناشیا اهنت هن ،رظنراهظا نآ زا مين و لاس جنپ هب کیدزن تشذگ زا سپ کنیا و ...
یاروش یوگنخس ،ناشیا ینمض ديیات اب )کش یب( هکلب ،دنا هتشاذگن هیالگ نآ هب یعقو
."دنوش یروهمج تسایر دزمان دنناوت یم نانز" :هک دنا هدرک مالعا نابهگن

.دوش هداد خساپ نآ هب دیاب هک تسا حرطم یساسا شسرپ ود اج نیا
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هداد داهنشيپ اروش نآ یوگنخس قیرط زا ار نانز "یدزمان" اهنت هک نابهگن یاروش ایآ – فلا
و دوخ ۀلئسم ًاعقاو ای و هدرک هنیزه ینوريب تاغيلبت یارب نانز زا مه زاب ،تسا هدرک ديیات ای
هراشا( ۀدش تسد زا ِقوقح رگید اب هکلب ،یسايس "لُجَر" اب اهنت هن ،ار یساسا نوناق
تسا  هدرک لح نانز ینعی ،روشک تيعمج زا یمين ِیناسنا )الاب رد اه نآ زا یخرب هب هدش
؟میربخ یب نانز ام و

،دنا هدش مهد هرود یروهمج تسایر تاباختنا رد یدزمان بلطواد هک یزیزع نانز ایآ – ب
ًاضعب و "سنج" ليلد هب ار نابهگن یاروش رتليف زا روبع ناکما هک دنا هدرک رکف چيه
ای اپ =لجر( "درم" ربارب رد )هدش شومارف =ءاسن( "نز" ناونع هب ناش"تيسنج"
دوخ ارچ دنناد یم رگا ؟درادن دوجو - هنادرم لیوات و ريسفت و شناوخ رد هتبلا – )هداتسیااپرب
یگدامآ هنوگچ سپ ،دنناد یمن مه رگا ؟دننکش یم )شزوپ اب( و دننک یم هنیزه نايم نیا ار
؟دنراد ار یروهمج تسایر توسک رد تمدخ

تسایر تسپ یدزمان بلطواد هک نانز نیا هک تسا نیا زا نم تريح زا یدایز شخب
هب نانآ و دیدرگ هّپچ خرچ یراگزور یزور رگا ایآ دنا هدش ناریا یمالسا روشک رد یروهمج
ایآ ؟دننک رفس روشک زا جراخ هب ناش نارسمه ۀزاجا نودب دنناوت یم ،دنديسر ماقم نیا
رد ،یعيش هقف و نید نيناوق یانبریز ای روشک کی ییارجا لوئسم ناونع هب دنناوت یم
رسمه رگا ایآ ؟دنهدب تداهش )هفصن/همين هن و( لماک ناسنا کی یاج هب موزل تروص
شیوخ لد قباطم یرسمه شیوخ ليم اب دوخ ات تسه ناش یارب ناکما نیا ،دنرادن
رد تکلمم کی ییارجا لوئسم توسک رد دیاب ای و ؟دننک جاودزا وا اب ردپ ۀزاجا یب و دننیزگرب
دوجوم نيناوق اب ایآ ؟دنريگب هزاجا ردپ زا تسخن ،دوخ هدنیآ رسمه اب کرتشم یگدنز دروم
دنناوت یم تسا باختنا و هشیدنا یدازآ ینعی ،ناسنا یناسنا ۀقح قوقح نيلوا یفان هک
؟دنهد همادا یرادروشک هب

ناریا یمالسا یروهمج تيمکاح رد )نانز ترازو یتح( ترازو توسک رد "نانز" روضح زونه
لماع هک دنناد یمن یسايس یاه تيلاعف یاه هزوح رد ام نانز هنوگچ .تسوبات کی
روضح هعماج رد هدننک باختنا ناونع هب نانز دیاب ارچ ؟دنتسه نادرم یارب ءارآ یروآ عمج
رد ندش باختنا دروم رد اما ،دنهد یار دنناوتب زين یگلاس 16 نس رد یتح و هتشاد لاعف
و یعرش تيلوئسم یعون ِنم هنوگچ ؟دنرادن تقايل تيلوئسم نامه یارب و بوچراچ نامه
دوخ تساوخ و هدارا و یار و رظن و منک تکرش ،شا هنوگره زا ،تاباختنا رد هک مراد یفرع
یاج هب ،دوخ ،یزور هک مرادن ار یفرع و یعرش تيلوئسم نیا اما ،مزادنيب قودنص هب ار
یشور نیا ایآ ؟دينيب یمن یداضت دنور نیا رد ایآ ؟مشاب هدنوش باختنا ،هدننک باختنا
؟تسا "هنالداع"

یخیرات ۀنارالاسردپ/درم تيمکاح تخاسزاب هتبلا هک( یعون ِنم "تيسنج" و "سنج" رگا
لجر زا ميناد یم هک یلاح رد( مدرگ یقلت یسايس لجر هک دهد یمن هزاجا نم هب )تسا
و اه هدس رد – هنافساتم – هژاو نیا هکلب ،دیآ یمن نوريب یتيسنج /سنج موهفم یسايس
لدبم هنادرم رادتقا ۀليسو هب یسايس روما ماجنا ییاناوت یارب یتفص هب خیرات یاه هرازه
ندرک مرگ و "یرازگراک" روضح ،هار نيمه رد هک دهد یم هزاجا نم هب هنوگچ ،)تسا هتشگ
ۀنادرم یار اب نم ۀنانز یار اجنیا هنوگچ رت مهم همه زا و ؟مشاب هتشاد ار یتاباختنا رازاب
،ندش باختنا یارب اما ،دوش یم یقلت ربارب - ءارآ شیازفا و ندرک باختنا یارب – نادرم
؟دريگ یمن قلعت نز ِنم هب یقح ًاساسا

ییارجا تیریدم یاه هنحص رد روضح یارب یبلطواد قاتشم هک ینانز زا هک تسين رتهب ایآ
یساسا و یناينب یرکف هک ميهاوخب – ددرگ یم یقلت یخوش یرما ًالمع هک – دنراد ار
ۀوق زا هچ !دننک بلط ار ناریا رد نانز ۀنالداع و ربارب ِیناسنا ۀقح قوقح ندروآ  تسد هب یارب
صيخشت عمجم زا هچ و نابهگن یاروش زا هچ ،هيیاضق ۀوق زا هچ ،هننقم ۀوق زا هچ ،هیرجم
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یناگیاب رد زونه ،نانز هيلع ضيعبت عفر یناهج نويسناونک هب نتسويپ هحیال هک،تحلصم
:ميناوخ یم شیاهدنب نيلوا رد هک ینويسناونک ؟دراد رارق نآ

ره تلزنم و ماقم ،رشب یناسنا قوقح یدنبیاپ رب دحتم للم روشنم هک نیا هب تیانع اب« *
»....،دراد ديکات درم و نز قوقح یربارب و یناسنا درف

تيصخش هب مارتحا و قوقح یربارب لوصا ضقان نانز هيلع تاضيعبت هک نیا یروآدای اب« *
،یسايس یگدنز رد نادرم اب یواسم طیارش رد نانز تکرش عنام و دشاب یم رشب
»... ]عنام[ رين و روشک یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا

رد تلادع و تاواسم ساسا رب للملا نيب داصتقا نیون ماظن ليکشت هک نیا رب داقتعا اب« *
هک نیا رب ديکات اب دیامن یم افیا ار یمهم شقن نانز و نادرم نيب یربارب درب شيپ ققحت
و لاغشا ،زواجت ،ون رامعتسا ،رامعتسا ،یتسرپداژن فلتخم لاکشا ،دیاتراپآ ندرک نک هشیر
نانز و نادرم قوقح لماک ققحت ۀمزال اه تلود روما رد یجراخ تلاخد و هطلس
»...دشاب یم

یاه نويسناونک زا یرايسب هک تسا ییاهروشک وزج ناریا روشک هک ميناد یم زين و
روشک ۀغدغد الاب یاهدنب رد هدش هراشا دراوم زا رايسب و تسا هتفریذپ ار للم نامزاس
قوعم ماظن تحلصم صيخشت عمجم رد هحیال نیا ارچ هک نیا .تسه مه نامدوخ
حلاصم تیاعر اب ار هحیال نیا العف دوش یم هک یلاح رد !میرادن یخساپ تسا هدنام
دنرادن یراگزاس مالسا تعیرش اب هک ار ییاهدنب و میریذپب طورشم روط هب روشک یمالسا
و ناملسم نانز اب ینزیار و وگ و تفگ و ثحب اب ات ميهد رارق نید یاملع و اهقف رايتخا رد
.دننک یزاسزاب ار نآ دهتجم

تاباختنا رد نانز روضح "نابهگن یاروش" ینوناق هچ ساسا رب و هنوگچ هک ديسرپ دیاب کنیا
هب الاب رد هدش هتفگ عناوم ۀمه ایآ ؟تسا هدرک ديیات ای هداد داهنشيپ ار یروهمج تسایر
ات دنا هتشاد هاگن مرگ اهديعو و هدعو نیا اب ار نانز ام ِرس مه راب نیا ای و هدش لح نانز عفن
ناش ندوب و یتسه هک دنناد یم "نایاقآ" ار نیا - لقادح – اریز .دنامب نشور تاباختنا شتآ
.ددرگ یمن نکمم ردام/نز یاهورين راب تفوطع یاه ییاناوت روضح یب
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