
 !دنا موصعم تاملک ردقچ

 ینانبھوک امین
 ییادز نیلاتسا ثحب رد یوضترم نسح ھب خساپ

 نامھ ی هدروخ یلیس تروص زا ؟یشک یمن تلاجخ !»ادرف نامزاس یا مالس« :دورس ھک یرعاش نآ زا قیلخ بانج
 ؟یشک یمن تلاجخ کرتشم ھتیمک یتشھ رد رعاش
 ھچنآ .میا هدینش شیپ اھلاس ار نیلاتسا دقن رد اھ ھمغن و اھدورس نیا ؟دیھد ناتسم دای دورس دیھاوخ یم یوضترم بانج
 یواعد رارکت .پچ نارکفنشور تالداجم ات ھتفرگ ینامزاس یشزومآ یاھ هوزج زا .تساھفرح نامھ رارکت دیدومرف
 ریزو یاھیزاس ھناسفا و رامآ اب ھتخیمآرد شترضح یربھر ھب بلط تصرف یاھتسیکستورت و اھتسینویزور موھوم
 ھب دیاب لوا مزیلایسوس ھب ھلمح یارب دنناد یم بوخ یزورما و میدق یاھھاگتسد نآ ھمھ .زلبوگ -یزان میژر تاغیلبت
 ھجراخ قبسا ریزو سلاد رتسوف فورعم زت .مزیلایسوس غارس ورب دعب نک وربآ یب ار نیلاتسا لوا .درک ھلمح نیلاتسا
 نیلاتسا اما .دھاوخ یم تعاضب کیروئت ظاحل ھب نداتفا شناج ھب و تسا هدیا مزینومک .تسین یا هدیچیپ بلطم .اکیرمآ
 یاھ ھنیزھ و تسا هدوب ناھج یرگراک تموکح نیلوا ربھر خیرات تاظحل نیرت هرطاخم رپ زا یکی رد ھک تسا یمدآ
 مھ قفوم رایسب ھتبلا و .دنھد رارق شکمدآ روتاتکید ناونع ھب رلتیھ رانک ار وا مان یمومع راکفا ات هدش فرص رایسب
 نآ دوب نکمم ،تسامش ی ھتشون نیا ھک دوبن ملسم نم رب رگا .دنور یمن ردھ یتحار ھب اھرالد ھیامرس ماظن رد .دنا هدوب
 دقن یارب یبسانم و بوخ عوضوم نیلاتسا .یوسنارف یاھتسیلایسوس ای منادب ینالیم هداز کلم سابع نھذ تاشوارت ار
 و زلبوگ یاھ ھناسفا و تایوجھ ینعی ،رصتخم ی ھیامتسد نیا اب ،دقن یارب ناتدصق زارحا زا رظنفرص اما تسا

 لوا یاج نامھ رد امش و نم زاب زورما و دنا ھتفر رابرازھ دنا ھتفر ھکنانچ .تفر نیلاتسا دقن ھب ناوت یمن نیستنژلوس
 نتفرگ رگنس مھ و یظافل مھ راک ود نیا ھکنآ لاح…نالف عضاوم تشپ نتفرگ رگنس و یظافل دییامرف یم .میا هداتسیا
 .تسا هدوب تسار و پچ زا نیلاتسا نادقتنم صصخت
 .یقالخا و یرشب قوقح یامن خن یاھ یظافل اب اھتسار و دننارپ یم گنس نینل تشپ نتفرگ رگنس اب پچ یاھتسینویزور
 .تسناد نیتاک راتشک لوئسم ار یزان ناملآ… و ربق شبن و لماک یاھ یسررب زا سپ اپورا هاگداد شیپ هام دنچ نیمھ
 مکح زا یضاران یاھتسیکستورت اما .دوب هدرک دییات نآ عوقو رد ار اھ یناملآ ترشابم مھ گربنرون هاگداد ھک یراتشک
 ی هرگنک زا اھدعب ھک اھنامھ .دندرک کش نآ تھاجو رد و دنتسناد گربنرون رد یوروش تاضق ذوفن ی ھجیتن ار نآ
 امش معز ھب تقیقح ناقشاع ارچ هداتفا هدرپ ھک الاح .دندروآرد رس ایس نامزاس شبنود ناکد ینعی ،نالیم یگنھرف یدازآ
 زپ نآ اب لاس هاجنپ و میداد تبسن امش ھب غورد ھب ار رفن نارازھ راتشک ھک میھاوخ یم رذع نیلاتسا بانج دنیوگ یمن
 ؟دیتکاس تیانج باستنا نیا لیلحت رد ارچ ،مناد یم بوخ ار نیا نم مکتسد و دیراد تقیقح ی ھغدغد ھک امش دوخ .میداد
 ھقرفت داجیا و نیارکوا رد یضرا یاعدا ھیجوت فدھ اب دش حرطم زلبوگ طسوت نیلاتسا ھیلع عون نیا زا تاماھتا نیلوا
 یروتارپما بحاص و رنویلیم یتلوم ،تسرھ فلودنار مایلیو ار شا ھیامرس ھک یتاغیلبت هاگتسد .یوروش و ناتسھل نایم
 گنج لالخ رد اپورا ینویزیولت لاناک نیلوا و ییویدار هاگتسیا ١۴ ،ھمان ھتفھ ٢۶ ،ھمانزور٢۴ اب درک مھارف یا ھناسر
 عیاجف یاشفا رد نیستنژلوس رانک عجرم نیرتمھم زونھ .دیا هدرب دای زا ای دیناد یمن ار اھنیا ھک دییوگن .مود یتسیلایرپما
 ٢٧ نیدراگ ھک یراگن ھمانزور !بای تقیقح فرط یب راگن ھمانزور نامھ .تسا تسئوکناک تربار بانج ،کالوگ
 ناینادنز تسئوکناک .تسا هدوب ایناتیرب تاعالطادض نامزاس وضع ھک درک تابثا یفاک کرادم ھئارا اب ١٩٧٨ ی ھیوناژ
 رد رفن نویلیم ٢۶ ھب کیدزن نیلاتسا گرم نامز ات تسا یعدم و تسا هدرک دروآرب رفن نویلیم ٣٠ ات ٢٠ ار کالوگ
 !دنا هدش ھتشک نیلاتسا طسوت رفن ود یوروش داحتا رد هرفن شش ی هداوناخ رھ زا ینعی !دنا هدش ھتشک اھھاگودرا نیا

 نیمھ و دننک یم عافد یوروش داحتا زا ورین مامت اب یمتس نینچ دوجو اب مدرم نآ تسا ھنوگچ !رانم و کشجنگ تیاکح
 ناش ھنوگ رب ترسح کشا ،یسرپ یم ھک نارود نآ زا اھ یروھمج رگید ای ھیسور نانزریپ و نادرمریپ زا یتقو زورما
 یور بانج و نویلیم ۶٠ ار اھ ھتشک نیستنژلوس ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .امش رظن زا دبال دنراد مسیخوزام .دنیشن یم
 نیا و ؟مینک زاغآ یشھوژپ ربتعم عبانم نیا اب ار نامدقن ای مینک دقن دییامرف یم الاح !دنا هدز نیمخت نویلیم۴۴ فودودم
 ی ھقلقل و تسا هدش برغ یا ھناسر یایند ھب یوروش لئاسم نارگ لیلحت روبع زمر ھک کالوگ ی هدش یلامتسد ی ھملک
 هدرک مسیلایرپما هدازماما رذن ایوگ دنتفا یم ناشدای ھب مادم دوخ نداداو و یلمع یب ھیجوت رد ھک اھپچ زا ھتسد نآ نابز
 ذوفن زا یریگولج دصق ھب و نینل تساوخ ھب کالوگ ھک دنرب یم دای زا .دننک نآ زا یدای تبسانم و لفحم رھ رد دنا
 ات دندوب نیگنس یدی راک یتاعاس ماجنا ھب فظوم یبزح ناربھر ھکنانچ .دش سیسات نآ یربھر و بزح ھب یزاوژروب
 تیرثکا ھچنآ اب دنوشن ھناگیب یلک ھب و دننکن رامق ناشک تمحز عفانم اب یدی راک زا یرکف راک ی ھلصاف ی هرود رد
 ناسآ یزاوژروب هدرخ نارکفنشور یارب زگرھ ایراتلورپ یروتاتکید تقیقح کرد .دنک یم ھبرجت ھعماج راک یورین



 یم .دننک هدافتسا رامثتسا نارود خوسنم یژولونیمرت نامھ زا دقن و لیلحت ماگنھ ھک تسین بجعت یاج و تسا هدوبن
 و تشادھب ندش ناگیار و یناگمھ ییاذک نارود ؟ییاذک نارود مادک .»دوشن رارکت ییاذک نارود نآ مینک ھچ« :دییامرف

 ییاذک نارود ؟تلم داحآ یارب عطاقم مامت رد شزومآ ندش ناگیار و یناگمھ ،یرابجا ییاذک نارود ؟ینامرد تامدخ
 ات ھک نکسم لکشم لح ییاذک نارود ؟یبرغ یاھالاک تادراو زا یزاین یب و لالقتسا و مسیفوناخاتسا ،ندش یتعنص

 مدرم یاھ ھنایشآ رس رب ھچ ینھر یاھکناب ھک دیدید هدحتم تالایا رد شیپ لاس دنچ نیمھ و تسا رشب ریگنابیرگ زورما
 رضاح مھ ھلمج کی رد اتح ھک نیلاتسا دقتنم یاھپچ سوماق رد تسا کچوک یا ھلئسم ردقنآ نکسم لکشم لح .دندروآ
 ناشترھش ملع یا ھناسر یبایرازاب رد ای دنوش نوبغم تردق یبایرازاب رد دنسرت یم .دنتسین اھدرواتسد نیا قیدصت ھب
 ،تشادھب شزومآ ،نکسم دقاف ناسنا یارب ،دیا هدرک ھمجرت ار ١٨۴۴ یاھتشاددای راب نیلوا ھک امش و .دوش هدیشک نییاپ

 لیچرچ ھکینامز ؟برغ کیژولونکت ینومژھ تسکش ییاذک نارود ؟دینیب یم یگناگیبدوخ زا یفن و ییاھر یارب یسناش
 یایؤر اما .»تسا هدش صخشم اھگنج مامت تشونرس بمب نیا فشک اب رگید« :تفگ یم بغبغ رد داب امیشوریھ زا دعب
 ییاذک نارود امش ،درک ھتفشآ ار شسوباک و داتسرف اضف ھب یا ھتسھ بمب نیلوا شیامزا اب یوروش ار شخیرات نایاپ
 یقرف گنج یاھ ھھبج رد ناشکتمحز نادنزرف و دوخ دنزرف نایم ھک یسک یربھر اب مسیشاف تیرفع تسکش ؟دیمانیم
 ربارب رد زابرس گنج ی هداس نوناق ھب دانتسا اب یناملآ یاھلارنژ یدازآ یازا رد شرسپ ی ھلدابم ھب رضاح و دوبن لئاق

 ھب یناملآ یلومعم زابرس کی اھنت ھلدابم رد و هدوبن شیب یزابرس شرسپ ھکنیا و دشن لارنژ ربارب رد لارنژ و زابرس
 و ییالط نایم قرف سوماق نیا رد یتسار .تسیگدنز و انغ زا راشرس بجع ییاذک نارود نیا…درک دھاوخ دازآ شیاج
 زا تقونآ و دیسیونب نکسم لکشم لح ی هرابرد ھلمج کی دیتسین رضاح !دنموصعم تاملک ردقچ دینیب یم ؟تسیچ ییاذک
 نوریب دوخ نھذ ی ھناخباتک زا ار یباتک میسرت یم .یدنب ھتسکش دقن ھن یباصق روطاس دقن نامھ .دینک یم تبحص دقن
 رابدنچ چیولسازارو ھب شیاھ ھمان سکرام ات یتناکون سکرام زا میناد یم ھکیلاح رد .دزیر ورف ھناخاتک مامت ادابم میروایب
 یتلود مزیلایسوس الثم یراذگمان اب مینک یم یعس ھک ام و تسا لیلحت دنمزاین دقن .هدش اپ رب هرابود و ھتخیر شا ھناخباتک
 رگم هزات .یراذگمان نامھ لثم دوب دھاوخ یزیچ نامدقن ،میورب هرفط نآ طباور یگ هدیچیپ لیلحت زا هرود کی یارب
 یعقاو دقن .مینزب میناوت یمن زیچ ھمھ ریز ھک یلک ھب ؟دشاب تلود تردق ی هرود ،ایراتلورپ یروتاتکید ی هرود دوبن رارق

 دنتشونیم ھلاس۵ ھمانرب نیلاتسا نامز« :تفگ تقادص اب رابکی مکتسد ادوارپ اب ھبحاصم رد فچابروگ .دھاوخ یم تقادص
 اب تسایراتلورپ یروتاتکید توافت نیا و .»دش ھچ الصا میناد یمن دعب و میسیون یم ھمانرب الاح .دش یم ارجا ھلاس ۴ و
 رد بالقنادض بایسآ ھب بآ ھک دنتفر شیپ اجنآ ات نیلاتسا زا ترفن رد ھک اھتسیفچشورخ و دساف یاھتارکوروب تموکح
 یم ھک اجنآ یکسفوکایام رعش زج تسا هدنام یقاب ھچ اما .تسھ ناتدای ھک یگان و وتیت .دنتخیر ناتسراجم و یوالسگوی
 اھیرگنشور نیمھ تکرب ھب اقافتا زورما .»ھلاس جنپ یاھ ھمانرب زا رتعیرس اتح !میودب رتعیرس ایب !یگدنز قیفر» :دیوگ
 سکرام چم ،قیلخ زورھب -ناییادف نامزاس زا یرگید .نینل ناج ھب تسا هداتفا هدش ھتخانش باوت نآ .تسا غاد دقن رازاب
 یراد ھیامرس طوقس ھب رجنم دیلوت ھفاضا ھتسناد یمن تسرد سکرام« :دوب ھتشون مدناوخیم شیپ زور دنچ .دریگ یم ار
 یسرپب و دریگب تا ھیرگ دیاب ھکیلاح رد دریگ یم تا هدنخ وت و !»تباقر رثا رب لزنت ھب دوس خرن شیارگ ای دوشیم
 نامھ ی هدروخ یلیس تروص زا ؟یشک یمن تلاجخ !»ادرف نامزاس یا مالس« :دورس ھک یرعاش نآ زا !قیلخ بانج
 یتقو« :دازخرف مناخ لوقب و تسا هار ھب دقن طاسب دینیب یم !یرآ ؟یشک یمن تلاجخ کرتشم ھتیمک یتشھ رد رعاش
 ،تسا ملقع لگ هزات ھک ناوج نم زا یراظتنا ھچ رگید…دنبای یم روضح رباکا سالک رد تلم یرکف ناگدیزگرب
 ھلالد یاشفا و )هزرھ نارتخد( »تیار یسوپ« ریظن یشیامن تاکرح تیھام لیلحت یاج ھب یگیب موصعم یاقآ .»دیراد
 ھب ار دوخ حور و ناج ھک یزغم شحاوف نیا ھب ھکنیا زا اما ،دنشوماخ قرش ھب وتان شرتسگ رد ناشنایماح و اھنآ یگ
 .متفگ یم ھچ دییامرفب امش .دننک یم راجزنا زاربا ١٩ نرق یاھکیتنامر ی هویش ھب ،ھشحاف ما ھتفگ ،دنا ھتخورف هاگتسد
 زورما ھب ات دازآ نارسفا شبنج نامز١٨٣٠ زا ھیسور رد مھنآ !؟یسایس زرابم متفگ یم ؟دنموصعم تاملک ھکنیا ھن رگم
 ی ھیسور رد مھنآ زاب ؟نیسیزوم و زاسگنھآ متفگیم ای !تسا هدوب قرش مدرم ی هزرابم تاحفص نیرت ناشخرد
 دبال و »…غیرد غیرد« :دنداد رظن ناشیا .تسیل رخآ دور یم نایروطاچاخ ھک …و چیوکاتسوش و یکسفوکیاچ
 سرد قباس لثم ینطو مسیسکرام ی ھناخ بتکم نادرگاش دننیب یم الاح اما !تسا یرگنشور و راک ھمھنآ رب ناشغیرد
 ھک دندرک یم یشبنج راثن ار ناشغیرد شاک یا .دندرگ یم رگید یاھھار لابند ھب و دنھد یمن سپ راو یطوط ار ناشیاھ
 ،موق نالقاع دنبنجن رگا و تسا هدش لیدبت ھقرف ھب نامز رھ زا شیب زورما ،اھ یشک طخ ندرک کاپ و اھنداداو نیمھ اب

 .دناوخ نمحرلا شیارب دیاب و دنام دھاوخن یرثا مھ ھقرف نیمھ زا رگید حابص دنچ
 ھچ اب ار تمالس و تفاخس نایم زرم .میلس ار ناگ ھلالد نیا زا عافد اما ،دیناد یم فیخس ار نیلاتسا زا عافد امش ھنوگچ
 ناشن الوکارد ار نیلاتسا و ھتشرف ار نینل ھک یدقن ھن اما .میجاتحم دقن ھب نامز رھ زا شیب !یرآ ؟دیا هدرک نییعت زیچ
 رداص ار ناسسؤم سلجم لالحنا نامرف ھک سکنآ مینکن شومارف .دنک ھنقح نھذلا یلاخ لسن ھب ار نیا دھاوخب و دھد



 ی هرگنک رد ھکنآ و نیلاتسا ھن دوب نینل ،درک رداص ار تاتشنورک مایق بوکرس نامرف ھکنآ .نیلاتسا ھن دوب نینل ،درک
 ھن دوب نینل ،مداتسرف ار دیفس یاھدراگ ھک اجنامھ ناتمتسرف یم دینزب فرح« :تفگ یسایس نافلاخم ھب باطخ مھدزای
 یم ھک الاح .دوب نینل ،درک وتو ار یکسنیژرزد طسوت هدش حرطم مادعا تازاجم وغل داھنشیپ راب ھس ھک یسک و .نیلاتسا

 ناھگان ،دیسر یم ھک نیلاتسا ھب تسین روط نیا ھک دینیب یم اما .مینک دقن دحاو ی ھجنس و رایعم اب ،مینک دقن میھاوخ
 میسرپ یمن مھ ھظحل کی و .نامھ ھساک و نامھ شآ و دنھد یم مھ ھب تسد اھ یلدکزان رانک ییاوژروب تایقالخا یمامت

 رادرابنا ھب یرت مزیھ ھچ نیلاتسا فزوژ .دربیم یدوس ھچ شددعتم یاھ ھناسر زا نیلاتسا یلام نجل و دقن رد فیرح
 یاج امین« :دیسیون یم نم ی هرابرد رخآ رس و ؟تسین یندش شومارف شدرد خیرات نایاپ ات ھک ھتخورف یراد ھیامرس
 مکح نیا ھب ھنوگچ ،دیسانش یم ارم تساھلاس ھک امش مکتسد .»تسا هدرک زاب نارگراک ی هدنیآ بوکرس رد ار دوخ
 رد وجشناد و رگراک و هدنسیون زا عافد رد رتشیب لیکو ماقم رد متقو رخآ یاھلاس نیا دیناد یم بوخ یلیخ ؟دیا هدیسر
 یاھناتسداد ؟یسک ندش بوکرس ی ھلمع رب داد مکح تحار ناوت یم ھنوگچ .تسا ھتشذگ بوکرس هاگتسد ربارب

 مسیلایسوس ھب مدرم بذج ی هرابرد .تسا نھو بابسا نانخس نیا و دننک یمن تیانج زا لبق صاصق نینچنیا مھ یتموکح
 تقیقح ھب ام تسیفاک .درادن شیاریپ و شیارآ ھب زاین و تسا تقیقح مسیلایسوس .»دننک دامتعا ام ھب ھنوگچ« ھک دیا ھتشون
 .میشاب رادافو
 دھاوخن زگرھ ،هدرکن تیثیح ی هداعا نیلاتسا زا ھک ینامز ات پچ .تشاد میھاوخن ناشکتمحز بذج زا ینارگن تقونآ
 ھب رخف ،رعاش لوقب ،شا هدیسوپ ی ھقرخ نامھ رد و دنیشنب دیاب .دنک زاب ناشکتمحز یاھ هدوت لد رد هار تسناوت

 زاربا قباس نوچمھ امش ھب ار ما یبلق قیمع مارتحا ات دنوش یمن عنام اھ رج نم و رج و اھ لدج نیا ی ھمھ .دنک تقامح
 .منکن

 ١٣٩٢ رذآ ١٧

———————– 

 رد یا ھلاقم -”میشاب رادافو تقیقح ھب ام تسیفاک .درادن شیاریپ و شیارآ ھب زاین و تسا تقیقح }مسینومک} مسیلایسوس“
 دنا موصعم تاملک ردقچ ” مان اب ینانبھوک امین زا یمالسا یروھمج عاجترا لد

 ”ییادز نیلاتسا ثحب رد یوضترم نسح ھب خساپ

 یرازگربخ .دنا هدناوخ کوکشم ار ینانبھوک امین گرم یخرب .دومن توف یزغم ھتکس زا یگلاس ٣٦ نس رد هدنسیون
 یگزات ھب ھک یرتسگداد ناوج لیکو و پچ لاعف ،ینانبھوک امین هداوناخ رب راشف اب یتینما یاھورین ” :تشون زین انارھ
 .دننکن رازگرب ار یو تشادگرزب مسارم ات دنا ھتساوخ نانآ زا ،تسا ھتشذگرد

 لیکو ،ناردنزام هاگشناد قوقح ھتشر لیصحتلا غراف یو .داد تسد زا ار دوخ ناج ١٣٩٤ نابآ ١٣ رد ینانبھوک امین
 قوقح ھنیمز رد دوخ یا ھفرح تیلاعف یاھلاس مامت رد ھک دوب یرتسگداد یالکو نوناک وضع و یرتسگداد کی ھیاپ
 ھب یلئاسم ھنیمز رد دوب ھتفریذپ ار یرایسب نارگراک تلاکو دوخ یقوقح تیلاعف رد ینانبھوک امین .درک تیلاعف یرگراک
 یقوقح یاھراک رانک رد ینانبھوک امین ھک تسا ینتفگ .دوب لاعف زین نارگراک ھب طوبرم لئاسم و یعامتجا نیمات دننام
 ”.تسا هدوب حرطم زین مجرتم و هدنسیون کی ناونع ھب دوخ

 


