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 اھ شلاچ و اھزادنا مشچ :لاربيل مالسا ◄

هار رادفرط هك دراد دوجو هنايمرواخ مالسا رد يدشر لاح رد و ذوفناب هورگ كي هك تسا دقتعم فلوم

فتم نيا توافتم ياھدركيور نمزروك روسفورپ .تسا يعامتجا و يبھذم تالكشم و لئاسم يارب

سايس ثحابم هنيمز رد رگيد تالاقم يارب .دنك يم ميسرت ريخا ياھلاس رد ار يركف بتكم نيا روھظ

هلجم ،»دنرادن تسد رد ار تموكح لرتنك لاكيدار نايارگ مالسا ارچ« ناويس لئوناميا هب دينك عوجر

ج ايرم هلجم ،»يساركومد و نايارگ مالسا ،مالسا« يبلاطوبا اضريلع زين و )1998 سرام( 2 هرامش

.)1999 سرام( 1
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يدار يمالسا ياھشبنج و هشيدنا هب عجار برغ رد يمومع تشادرب و شھوژپ هجوت نوناك هچ رگا

بيل مالسا« ناونع تحت اكرتشم ار اھنآ ناوت يم هك دنتسھ يلوصا رادفرط ناناملسم زا يرايسب

ساركومد ريظن يتاعوضوم هب يصاخ هجوت هك دراد هراشا مالسا زا يياھريسفت نآ هب ريبعت نيا .درك

.دراد رشب تفرشيپ عيفرت و ،هشيدنا يدازآ ،نانز قوقح ،يسايس لئاسم رد ندش ريگرد زا نيد

نيا )1(.درب دنھاوخ دوس رتزاب هعماج و تاحالصا زا بھذم دوخ و ناناملسم هك تسا نيا لالدتسا

م فلتخم يبھذم ياھشيك رد لاربيل ياھراتسيا زين و رگيد ياھگنھرف رد مسيلاربيل ياھراتسيا

ايرج هب يتح الامتحا و ،دوش هدوزفا رتشيب ناشتيمھا رب هدنيآ رد اھشيارگ نيا هك دراد ناكما الماك

سوت و يزاس نردم دنيآرف ،يلخاد لماوع دوجو ليلد هب يدنور نينچ .دنوش لدب يتآ ياھلاس

.دتفا يم قافتا الامتحا ،دش بجوم برغ رد ار يلوحت نينچ هك هچنآ هباشم يليالد و ،يمالسا
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لاربيل مالسا ياھوگلا

رب .دنتسين زيچ كي اقيقد اما دنراد يكرتشم رصانع برغ رد مسيلاربيل و مالسا ناھج رد مسيلاربيل

ط ار يتوافتم ياھھار هراب نيا رد اما ،دننك تيامح فلتخم بھاذم يتسيزمھ زا تسا نكمم ود رھ

منك يم يراذگ مان هنوگنيا ر اھنآ نم هك دراد دوجو هدمع دركيور هس ،يمالسا نامتفگ نيا نورد

.»يريسفت تعيرش« -3 »تماص تعيرش« -2 »لاربيل

برع رد يداليم متفھ نرق رد مالسا ربمايپ نامز زا هك تسا يمالسا تنس و يتيادھ هندب تعيرش

.تسا هدش هتشاذگ

سم هك تسا نآ زا يكاح ربمايپ راتفر و لامعا و يھلا يحو هك دنك يم لالدتسا لاربيل تعيرش

ق 6 هيآ نورفاك هروس زا )1951 دلوتم ،هيكرت( الوب يلع لاثم يارب .دنريگب شيپ رد لاربيل يعضاوم

ادرپ يم رتشيب تايئزج هب و دور يم رتشيپ وا .»نم نيد ارم و امش نيد ار امش كنيا« :دروآ يم

ا مالسا روھظ لياوا رد هنيدم يدوھي ماوقا اب مالسا ربمايپ طسوت هك دناد يم يناميپ ار »هنيدم

نآ رد هك دوب يا يدنب تروص نتفاي و اھعازن هب نداد ناياپ زور نآ يروف لكشم و هلاسم« :دسيون يم

شنم رظن نيا زا .دنشاب هتشاد يتسيزمھ رگيدكي اب تقادص و يتسار ،تلادع لوصا ساسا رب

ديا نوناق هب مارتحا ثيح زا و ،يتسار و تقادص رب ينتبم يا هژورپ … .تسا هزات يرصع هدنھد ديون

ورگ نيب يناميپ هياپ رب هكنيا رگم دتفا يمن قافتا مدرم نايم رد يعقاو تابث و حلص رارقتسا

ين يناسدنچ و عونت ينعي نيا … .دشاب راوتسا )هريغ و يسايس ،يفسلف ،يقوقح ،يبھذم(

.)170-174 ص( .»يگناگي و تدحو

،مدرم يا ناھ « :دروآ يم لوق لقن نآرق 13 هيآ تارجح هروس زا )1947 دلوتم ،يزلام( رفظم اردناچ

.)157 ص( .»ديسانشب ار رگيدكي ات ميدروآرد ليابق و ماوقا تايھ هب ار امش و ميديرفآ نز و درم كي

ط و تعيرش يموق رھ رب« :دروآ يم لوق لقن نآرق 48 هيآ هدئام هروس زا )1921 دلوتم ،سنوت(

يعبت و هنامصخ لاكشا .)164ص( .»دينادرگ يم تما كي ار همھ تساوخ يم ادخ رگا و ميتشاد

911 دلوتم ،نانبل( ينسمھم يحبص ريبعت هب .تسا يمالسا ريغ وگلا نيا رظن زا ،يبھذم نايم

.)23ص( .»دشاب هتشاد دوجو دناوت يمن يمالسا ماظن رد بھذم ساسا رب يضيعبت

پ دروم اما تسين تعيرش يرورض ،يتسيزمھ هك تسا نآ رب »تماص تعيرش« ينعي مود دركيور

طاخ هب هن تسا تماص تاعوضوم و لئاسم يخرب باب رد تعيرش هك دنك يم لالدتسا دركيور نيا

وخ هب ار صاخ تاعوضوم يخرب ادمعت يحو هكنيا ليلد هب هكلب هدوب يتساك ياراد اي صقان يھلا

.تسا هدرك
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ص هرود رد مكاح ياھتنس و موسر هك دنك يم لالدتسا )1906-1969 دنھ( ريبك نويامھ لاثم يارب

سگ اب نامزمھ« :دسيون يم وا .درادن دربراك و تسين بسانم يدعب ياھ هرود يارب دوخ هب دوخ روط

كي اب رايسب هك يرايسب نامدرم ندش ناملسم و ،ايسآ زا يعيسو قطانم رد يمالسا يروتارپما

ركفتم و دندمآ يم دوجوب يلمع تالكشم زا يرايسب .درك يم رييغت طيارش و تيعضو ،دندوب

( … .دننك يشيدنا هراچ يمالسا كلامم رد دوخ ناملسم ريغ عابتا يارب ات دندوب روبجم ناملسم

دياب فلتخم بھاذم هك دنا هتفريذپ و هدرك موكحم يبھذم روما رد ار روز و رابجا ناناملسم )زورما دنھ

.)152 و 148 ص( .»دنريگب رارق هتسياش

« :دنك يم هراشا دراد هجوت يبلاط دمحم هك نآرق ةيآ نامھ هب )1909 دلوتم ،دنھ( نيدلا ديحو ديس

شب ياھعازن هب عجار نآرق هاگديد باب رد قمعت و ركفت زا رتھب يراك چيھ يبھذم دنچ و يتسيلارولپ

.دينادرگ يم تما كي ار همھ تساوخ يم ادخ رگا و ميتشاد ررقم يا هقيرط و تعيرش يموق رھ رب«

سا لوحت لاح رد ةعماج رييغت لاح رد امئاد ياھزاين رتسب رد ار هيآ نيا نيدلا ديحو اما .)48 هيآ

تسيا الماك يبھذم هاگديد ناناملسم هك« تسا يا هرود متسيب نرق رخآ :دسيون يم وا .دنك يم

اھنت هن ار اھنآ ،دنتسين يساسا تيمھا ياراد هك يتاعوضوم هب اھنآ يركف لاغتشا .دنا هدرك

.)22-23 ص( .»تسا هتخاس ريذپان شزاس زين يمالسا ياھورين نيب يوگتفگ رد هكلب يبھذم نيب

 امسر ناھج يمالسا نامزاس نيرتگرزب ربھر ،)1940 دلوتم ،يزنودنا( ديحو نمحرلادبع روط نيمھ

د كي زا رصاعم يزنودنا يگنھرف دنچ صوصخ هب طيحم يارب يزنودنا 1945 يساسا نوناق هك

نييآ و بھاذم نيب طباور ندش رتدب ربارب رد تمواقم يارب« :دسيون يم وا .تسا رت بسانم يمالسا

اھيدازآ زا زا هك تسا نيا ماگ نيلوا و ،»دنوش هتشادرب دياب هك ميراد زاين يياھماگ هب يزنودنا رد

ب فلتخم ياھ نييآ مدرم نايم رد لباقتم مارتحا شرگن هداعا يارب اھشالت ،همھ زا لوا« .مينك عافد

رب و نوناق تيمكاح ،)كچوك رايسب تيلقا ياھھورگ يارب يتح( نايب يدازآ يداينب قوقح لوصا

)3(.»دشاب راوتسا يساسا نوناق

مود دركيور اما دنك يم رما يساركومد هب تعيرش دوخ هك تسا نآ رب لاربيل مالسا تسخن دركيور

خن دركيور ود اب هك دراد دوجو زين يموس دركيور .دريذپ يم و هتسناد اور ار يساركومد تعيرش

سدقم و ينامسآ نيد دوخ ،هاگديد نيا رظن زا .»يريسفت مالسا« زا تسا ترابع دركيور نيا .تسا

دلوتم ،ناريا ،شورس ميركلادبع( .»تسا يناھج نيا و دريگ يم تروص ناسنا هليسوب نآ ريسفت

روئت راب ريز هكلب ،دنك يمن لمح شياھ هناش رب ار دوخ ينعم و ،تسين اكتادوخ صن« :)246

ھ راذگ ريثات هنالاعف تخانش ياھ هزوح رگيد دننام زين اجنيا رد اھضرف شيپ ،تسا لايس شريسفت

سرپ اي/و دوجوم شيپ زا ياھضرف شيپ بسح رب اھنآ ريسفت نياربانب .دنتسين ينثتسم يبھذم

امھ ابيرقت ،مينيب يم ريسفت هنيآ رد ار يحو ام … .تسا طسب و ضبق لباق وجتسج و شھوژپ
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داحتا و يبھذم يساركومد يارب هار نياربانب … دنيب يم تعيبط هنيآ رد ار تقلخ يعقاو دنمشناد

251 ص( .دش دھاوخ راومھ ،دنريگ يم رارق ديكات دروم يبھذم ميسلارولپ رد هك يبھذم ييالعتسا

سم هفيلخ نيمراھچ بلاط  يبا  نبا  يلع زا يتارابع )1959 دلوتم يبونج ياقيرفآ( قاحسا ديرف

ش هتشاگن )نيزم و( حوطس نيب ميقتسم يطوطخ اب ،تسا نآرق نيا« :دروآ يم لوق لقن ربمايپ

تارابع نيا قاحسا .»دنتسھ مدرم نآ نارسفم و دراد ريسفت هب زاين هكلب ديوگ يمن نخس نابز

تماص دوجو اب - ار اھنآ نتم هك يياھشسرپ زا مھف شيپ يعون اب يرسفم رھ« :دنادرگ يمرب نيزورما

سفت ياھضرف شيپ ناونع هب ار يصاخ ياھتشادرب و دوش يم ريسفت دنيآرف دراو ،تسا هدرك ايھم و

ج ياقيرفآ رد دياتراپآ ماظن هيلع فلتخم بھذم هزرابم زا قاحسا ياھمھف شيپ .»دراد هارمھ هب

ينامز ،دوش يم راد نينط نيتسخن مالسا حور اب تيلوئسم نيا هك دنك يم لالدتسا وا .دوش يم

)4(.»تشاد رايسب يگتسباو يشنمدازآ يا هنوگ هب اعقاو يبھذم مسيلارولپ روھظ لاح

نتم كي زا يدحاو ريسفت چيھ« :دسيون يم )1935 دلوتم ،رصم( يفنح نسح ،قايس نيمھ هب

فت .دننك يم راكشآ فلتخم نارسفم نيب رد ار مھف رد توافت هك دنراد دوجو يدايز ياھريسفت هكلب

.تسا ناسنا تاساسحا يتح و قيالع نايب يارب يرازبا افرص نتم .تسا هنايارگ ترثك اساسا

فرص عقاو رد يروئت .يكيروئت هن و تسا يعامتجاـ  يسايس يفالتخا اساسا ريسفت

ص(.»تسا رسفم يعامتجاـ  يسايس ياھ يگتسباو رگنايامن يريسفت رھ .تسا هناسانش تخانش

هك ينامز« هك دنك يم لالدتسا شور نيمھ هب )1952 دلوتم ،هدحتم تالايا( نسحم دودو انيما

م هدناوخ نآ رد نتم هك يا يگنھرف و ينابز رتسب( صاخ ينيشيپ هنيمز و ينيب ناھج كي اب درفنم

ما زا ار رگيد ياھرتسب رد ميقم ناگدنناوخ ،تسا زاجم اي نكمم تئارق اھنت وا تئارق هك دنك يم

)130ص(.»دراد يم زاب نتم اب دوخ صاخ هطبار

اب لئاق هك تسين لوبق لباق يزيچ نينچ الصا« :ديوگ يم )1946 دلوتم ،نادوس( ميعنلا يھلادبع

افت زا مادك رھ هكنيا يارب ،دراد دوجو مالسا زا تشادرب اي و نآرق زا ربتعم و نكمم مھف

)5(.»…دنتسھ ناناملسم يعمج و يدرف ياھ يريگ تھج

وخ رد هكلب يبھذم عماوج نايم رد طقف هن يبھذم عونت هك تسا نآ رب موس دركيور نيا

.تسا ريذپان بانتجا

 

لاربيل مالسا يعامتجا تيعقوم
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اھ هتشون و راثآ ميدرب مان اھنآ زا الاب رد هك يناگدنسيون زا ،مادك چيھ مييوگن رگا ،يمك دادعت

لاح رد مالسا ناھج رسارس رد لقتسم روط هب دسر يم رظن هب لاربيل عضاوم نيا .دنا هدناوخ

سا هتفرگ تروص هتشذگ هھد دنچ رد يخيرات شخرچ هس عوقو ليلد هب نامزمھ شياديپ نيا .تسا

 

شرتسگ لاح رد يلاع شزومآ

سا هدرك جراخ يتنس يبھذم ياھداھن راصحنا زا ار يبھذم شناد ،هدرتسگ يلاع شزومآ

ياراد و يناحور ريغ هك يناسك ،دنراد يسرتسد ريسافت و حورش و نوتم هب نونكا مھ هتخومآدوخ

5 ،ناريا( ناگرزاب يدھم و )1938 دلوتم ،هيروس( رورھش دمحم ريظن يناسدنھم .دنتسھ رالوكس

م ،سنوت( يشونغلا دشار و )1928 دلوتم ،هسنارفـ  ريازجلا( نوكرا دمحم نوچ ينافوسليف

7 دلوتم  ،يزلام( رفظم اردناچ و )1933-1977 دلوتم ،ناريا( يتعيرش يلع نوچمھ يناسانش هعماج

يد شزومآ يسانش هعماج هنيمز رد رتشيب هك )1940 دلوتم ،شكارم( يسينرم همطاف ،لاثم يارب

شياسآ يور زگرھ ،دننك يم راذگاو نانز هب ار دوخ روما هك ينانآ« هك ار ربمايپ هب بستنم ثيدح نيا

شاكنك دروم ار يميدق عبانم زا يرايسب وا .دھد يم رارق ينيبزاب و يسررب دروم »!ديد دنھاوخن ار

هك يا هداز هدرب .تسا هدرك لعج )671 ادودح ،تافو( اركبوبا ار ثيدح نيا هك دسر يم هجيتن نيا

بنم اھنت وا .تفاي تسد هرصب رھش رد ييالاب يعامتجا تيعقوم هب و درك دشر ،دش دازآ مالسا

ك تسا دقتعم يسينرم .تسا هدرك لقن مالسا ربمايپ توف زا دعب لاس جنپ و تسيب ار نآ و تسا

سگ روط هب و قثوم مالسا ناھج رد هك ،يراخب ليئامسا  نبا دمحم ثيداحا هعومجم رد هكنيا اب

.تسا ديدرت دروم و كوكشم ليلد ود هب اما هدمآ ،دوش يم دانتسا

 عفن رطاخ هب اركبوبا هك دسر يم رظن هب ،ثيدح نيا هنيمز و طيارش نتفرگ رظن رد اب هكنيا تسخن

ج گنج هعقاو زا دعب ار دوخ يگدنز ات هتشاد يعس ماگنھ نآ رد وا .تسا هدرك لقن ار ثيدح نيا

ار يلع هتسد و وراد هب نتسويپ هك يناسك مامت« يسينرم لوق هب هك ينامز ،دھد تاجن )656

ا نوچ يدرم ارچ هك دنك نشور دناوت يم هلاسم نيا .دننك هيجوت ار ناشلمع ات دندوب روبجم ،دندوب

ش زا وا هكنيا هچ دوبن شخب تياضر الصا وا هقباس ،دوش يم دنمدوس و بسانم ياھتنس هب لسوت

 رايتخا يفرط يب عازن نيا رد هرصب نانكاس و هباحص زا يرايسب )هچ رگا(... .دوب هدرك عانتما يلخاد

6-117 ص( .»دنك يم هيجوت ،هدوب نز هعزانم نيفرط زا يكي هك تيعقاو نيا هب لسوت اب ار نآ اركبوبا

ساسا رب .دوب هدروخ قالش يھاگداد رضحم رد غورد تداھش نداد رطاخ هب ينامز اركبوبا هكنيا مود
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هدش هئارا ثيدح ملع ناراذگناينب زا يكي ،)710-796( سنا  نبا  كلام ماما طسوت هك ثيدح ملع رب

مينك يم يوريپ كلام يھقف لوصا زا رگا« .دزادنا يم رابتعا زا و دنك يم تيحالص دقاف ار ثيدح يوار

)119 ص( .مينكن بوسحم ثيدح عبنم و يوار ار

يبرع داوس نتشاد اب يسك رھ ،تنرتنيا هب يناھج يسرتسد و اھ مار يد يس ناھج رد نياربانب

فت و دنك شھوژپ و قيقحت يمالسا قوقح ذخآم و عبانم باب رد دناوت يم  ،يسينرم دننام ،يصخش

.دھد رارق ديدرت دروم ار طلسم

 

هتفاي هعسوت يللملا نيب تاطابترا

دار نينچمھ ـ يللملا نيب تراجت  ،يفارگلت طوطخ  ،اھ همانزور ـ يللملا نيب تاطابترا ياھيژولونكت

دزن و طبترم رگيدكي هب رايسب ار ناھج رسارس رد هدرك ليصحت و هتخيھرف دارفا دنراد ،تنرتنبا و نفلت

راو ناھج رسارس رد ،مسيلانويسان ريظن يبرغ ياھ هراگنا رگيد دننام ،يبرغ مسيلاربيل ياھ هديا

ش ار يقرش ياپورا رد مسينومك طوقس يبرغ ياقيرفآ رد يروشك نباگ رد مدرم لاثم يارب .دنا هدش

ازھتسا زرط هب ات دندرك راداو ار روشك نآ روتاتكيد و ،دندش يساركومد رارقتسا ناھاوخ ناشدوخ

»تسا ليگران ناتخرد نداد ناكت لاح رد )قرش يتسينومك كولب ينعي( قرش زا يداب« هك دنك رظن

يياكيرمآ روھشم يضاق زا يلوق لقن اب )1939 دلوتم ،يزنودنا( ديجم شيلوچرون :رگيد يلاثم اما

قيرط زا يياھن ريخ بلط« :ديوگ يم زملوھ .دنك يم عافد هشيدنا يدازآ زا )1809-1894( زملوھ

رد هشيدنا ناوت و تردق تسا ترابع تقيقح نومزآ نيرتھب ينعيـ  دوش يم لصاح رتھب اھ هشيدنا

اد نايب و هشيدنا يدازآ ،يدرف ياھيدازآ نايم رد« :ديوگ يم و دور يم رتشيپ ديجم .»…تباقر رازاب رد

ياھبلاق و اھ هديا مامت هك ميشاب هتشاد مكحم و خسار يداقتعا دياب ام .دنتسھ تيمھا و شزرا

هجو چيھ هب .دنيآرد نايب هب هك دنراد ار تيمھا و شزرا نيا ،دنيآ رظن هب بيرغ و بيجع مھ ردق

ش يم مولعم اھدعب اما دنسر يم رظن هب بذاك يلك روط هب ادتبا رد هك يياھ هشيدنا و اھ هديا

يم زين تاھابتشا و اھشزغل يتح ،اھ هشيدنا و اھ هديا ييورايور و هھجاوم رد هوالعب … .دنتسھ

ين هب ليدبت و دروآرد نايب هب ار دوخ تقيقح ات دنوش يم بجوم هكنيا ليلد هب ،دنشاب دنمدوس

هشيدنا رد فالتخا دومرف ام ربمايپ هك دوبن هداس و كچوك ترابع كي اھنت نيا الامتحا .دوش دنمورين

)287ص( .»تسا )دنوادخ( تمحر هناشن تما

بع دنك يم داجيا لوحت و رييغت مالسا ناھج رد دراد يژولونكت هنوگچ هكنيا دروم رد رگيد لاثم كي

با رونا ،يزلام ريزو تسخن قباس نواعم تشادزاب صوصخ رد تنرتنيا فرگش و هداعلا قوف دركلمع
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وب نامزمھ لاربيل بلط حالطا كي يوس هب ارگ مالسا ناوج زرابم كي زا شرذگ هك يسك ،)1947

اربا يسايس راك .يگنھرفـ  نايم عجارم و عبانم رگيد و ريپسكش مايليو زا يياھلوق لقن زا شنوزفازور

ا ،ريخا ياھلاس رد .دش زاغآ ،داد يم رارق الب رپس ار ينيچ ياھ ييايزلام هك ،يا هقرف ييارگ مالسا

هدش لدب فلتخم بھاذم  يتسيزمھ هدرپ يب و حيرص رادفرط هب يناھج حطس رد هچ و يزلام

قطانم و يحاون ناناملسم يارب اھنت هن يدايز ياھزيچ يقرش بونح يايسآ رد رصاعم مالسا

لامعا يقرش بونج يايسآ نيدتم ناناملسم هك تيعقاو نيا ليلد هب .دراد ناھج لك يارب الامتحا

ھ ناملسم درف كي ،يزلام رد صوصخ هب .دنھد يم ماجنا يگنھرف دنچ اعقاو ناھج كي رتسب رد ار

يتح و اكرش ،ناراكمھ ، ناراطق مھ ،ناتسود ناونع هب دوخ رانك رد ،رگيد بھاذم اب رگيد يدارفا

)7( .»تسين

ا هلمج زا .دنتشاذگ رثا يللملا نيب حطس رد اھتياس بو قيرط زا ميھاربا يحالصا تكرح نارادفرط

:زا دندوب ترابع

bers.tripod.com/~Anwar-Ibrahim

.anwaribrahim1.com

bers.xoom.com/Gerakan

bers.easyspace.com/reformasi

.reformasi.com

:ميھاربا رسمھ يمسر تياس بو و

.anwaribrahim.org

روطنيمھ .دندرك تبث هدننك هعجارم رازھ اھدص هام هس يلا ود يط رد اھتياس نيا زا يخرب

si هب« :دسيون يم سيلسان يسيلگنا نابز هب ميھاربا رادفرط يادص و رس رپ ياھتياس  online

.»نابرھم و هدنشخب دنوادخ مان هب !!نامولظم و ناگديد متس تياس ،ديدمآ شوخ

شك هب يجراخ ياھ هديا دورو زا دنا هدرك شالت ،ناريا و يدوعس ناتسبرع دننام ،اھروشك يخرب

م اما .دنراد سارھ يگنھرف نيب تالماعت نينچ نيا زا اھنآ هكنيا رطاخ هب اقيقد ،دننك يريگولج
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ك تسا نيا دننام « هدحتم تالايا قبسا روھمج سيئر نوسليو وردوو لوق هب ،يجراخ ياھ هديا

بوراج وحن نيا ات دوب دنھاوخ رداق يكدنا ياھروشك )8(.»مينك هدافتسا وراج زا ميظع يليس

.دنھد همادا ينالوط يتدم

 

يمالسا ياھميژر تسكش

ساسحا كي ،صوصخ هب .تسا ليدب ياھيژولوئديا تسكش ،لاربيل مالسا روھظ رد موس لماع

يم مشچ هب دنناشوپب لمع هعماج دوخ ياھ هدعو هب دنا هتسناوتن يمالسا ياھميژر هكنيا رب ينبم

چيھ هب ناشداسف ،تموكح ندرك يمالسا دنيآرف زا دعب هك دنا هدرك تياث ناتسكاپ و نادوس لاثم

)9(.دنك يم هدز تشحو ار ناناملسم زا يرايسب ناتسناغفا رد نابلاط تموكح .تسا هدوبن قباس

د ناريا بالقنا .تسا ناريا دروم ،»ارگداينب« ناناملسم كي هرامش يگدروخرس و يديماان هيام اما

 .دروآ دوجوب مالسا ناھج رسارس و اقيرفآ ،يزلام رد نايارگ مالسا نايم رد ار يناوارف ياھيراوديما

د يمالسا اعقاو هعماج كي ،مھدفھ نرق زا دعب راب نيتسخن يارب .دش هنايارگ مالسا ياھتكرح

تسا هدوب كاندرد رايسب راوديما مدرم نيا يارب تسويپن ققحت هب ايور نيا هكنيا نديد اما .تفرگ يم

اد ناشن ناوت يم ار نآ زا يشان لاربيل هجيتن و كاندرد يگدروخرس نيا زا يدايز ياھ هنومن

شورس .دوب نآ عوقو هيلوا ياھلاس رد يمالسا يروھمج رادفرط ناج و لد اب هك يسك ،شورس

هتسياش ديتاسا زا يرايسب رذع يكيژولوئديا يزاس كاپ مان هب هك ،ناريا رد اھھاگشناد يبالقنا

ظم نآ هب ماجنارس يمالسا يروھمج زا مكحم و صرق تيامح نيا دوجو اب اما .دوب ميھس هنالاعف

ھاجنآ رد البق هك يا يمسر ياھ هتيمك زا نتفرگ هلصاف هب دوب هدرك عورش رگيد وا 1980 هھد طساوا

ادع زا يديدج نارود هدنروآ دوجو هب يمالسا يروھمج هك ديسر كرد نيا هب 1980 هھد رخاوا رد

ياھيدازآ و ،يمالسا قوقح ددجم ريسفت راتساوخ و تموكح زا داقتنا هب درك عورش شورس .تسين

اشم نآ رد وا دوخ هك اھھاگشناد يزاسزاب نامز رد 1980 هھد لياوا رد هك يدراوم .دش يركف و

دادعتسا و زيگنارب نيسحت و ناوارف تامولعم اب هارمھ لئاسم نيا .دندوب هتفرگ رارق يھجوت يب دروم

.درك ليدبت 1990 هھد لياوا رد ناريا رد نانارنخس نيرتروھشم زا يكي هب ار شورس ،عمج روضح رد

 اتعيبط .درك يم ينارنخس يدايز نابطاخم يارب عقاوم بلغا رد و ويدار رد نينچمھ اھھاگشناد و

ناريا رد يمومع ينارنخس ماجنا زا دعب هب نامز نآ زا شورس اذل و هدرك يقلت ديدھت ار وا ياھراك

يرمآ و يياپورا اتدمع ،يللملا نيب نابطاخم يارب ناريا زا نوريب رد و هتفرگ ترفاسم هزاجا نونكا

ديكات بھذم زا يبرغ ريسافت اب شياھاگديد ندوب كرتشم رب و دنك يم رازگرب ار شياھ ينارنخس

ا هك تسھ ديدش ردقنآ ارھاظ شا يگدروخدرس و يمالسا يروھمج زا شورس لودع رسدرد
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رادفرط هك دنك يم راكنا دوخ ياھ هبحاصم رد شورس .دزادرپب شقباس ياھوزرآ و ديما هب دناوت يمن

0(.تسا هتشاد لاعف يشقن اھھاگشناد يزاسزاب رد هكنيا اي و هدوب ناريا رد يگنھرف بالقنا

سا ياھنامرآ و اھلا هديا الامتحا هكلب ،دھد يم ناشن ار لاربيل ياھ هديا روھظ اھنت هن ناريا رد يمالسا

.دنك يم وحم رطاخ زا

 

لاربيل مالسا يوربور ياھشلاچ

لاربيل مالسا اما  ،دنراد كرتشم تاظحالم و هوجو برغ ياھلاربيل اب هك دنتسھ يناناملسم هچ رگا

تعمان و ليصاريغ لاربيل مالسا هك دننك يم اعدا يخرب .تسين دنھد يم هولج شزرا مك ار نآ هك

صا ياھشبنج« .دنك يمن سكعنم ار يمالسا »يعقاو« ياھتنس اذل و تسا برغ عادبا رگيد ترابع

م بلط تلاصا ياھشبنج زا ،دنا هدوب شيازفا لاح رد متسيب نرق رخآ عبر رد يناھج حطس

بلط تلاصا ياھشبنج ات هتفرگ دنھ رد ودنھ يارگ يلم بزح .يپ.يج.يب اي ،ييارگ مالسا

و ديكات .تسا هدش يزكرم ياقيرفآ رد يكانتشحو ياھماع لتق هب رجنم هك يا هليبق ياھتموصخ

.تسين مالسا ناھج هب دودحم طقف تلاصا

يگنھرف ناوت يم هك هديا نيا زا تسا ترابع تلاصا هب هرابود هجوت نيا مھم رايسب صياصخ زا يكي

رگيد ياھگنھرف زا ادج ،ازجم يتسھ كي هباثم هب ناوت يم ار گنھرف هكنيا و ،ديشك راويد نآ رود

لاثم يارب .دنتسھ صخشم و قيقد تردن هب اھزرم نيا لمع رد اما .درك فيرعت صخشم الماك

اتفر و لامعا رگا هك ييوگـ  ناريا هن تسا يزكرم يايسآ عادبا زورون ديع هك دراد رارصا تموكح

.دوب دنھاوخ يرتمك شزرا ياراد ،دنشاب هدش دراو رگيد يياج

،عاضوا هيلع اھداقتنا يوھ ايھ و اغوغ يگنھرف تيكلام يارب نوزفازور زاين نيا رت تيمھا مك هبنج

تاظحالم لاربيل مالسا نوچ هك دنا يعدم نادقتنم .دنتسين ليصا يفاك هزادنا هب هك تسا

سپ ،تسا يبرغ x رگا ـ دشاب بھذم زا يربتعم ريسفت ديابن امتح سپ ،دراد يبرغ مسيلاربيل

نپ ياھزرم زا هك ار يگنھرف تاريثات و اھ نتفرگ ماو فرگش خيرات ،تفلاخم عون نيا .دشاب يمالسا

.دراگنا يم هديدان ،تسا هتشذگرد اھنرق

ماھتا ،تسا تسردان يرما ور نيا زا و ،تسين ليصا لاربيل مالسا هك تسا نيا لوا ماھتا رگا

يج ،هنومن يارب .درك لمحت و هتشاداور ديابن ،تسردان اي تسرد ،ار لاربيل مالسا هك دنك يم

مت تسا يا هژاو »مات ومع«( )11( .دناوخ يم اھ»مات ومع« ار لاربيل ناملسم  ،ييايناتيرب ناملسم

س هب تبسن هنابامركاچ يراتفر هك يتسوپ هايس درف فيصوت يارب تسوپ هايس نايياكيرمآ طسوت
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سا نامرآ اب داضت رد و تنايخ ار يلاربيل تاظحالم نتشاد نوتيا ،اساسا .»دوش يم لامعتسا ،دراد

ع و تاظحالم نيا نديشك شيپ ،طلغ اي تسرد هكلب ،دنتسردان تاظحالم نيا اھنت هن نوتيا رظن ربانب

د هك ،تسا يشزرو ميت كي هيبش تسرد نيا .دنك يم فيعضت برغ اب هھجاوم رد ار مالسا ناھج

و كمك هلزنم هب ،يھوكندوخ ،ار نورد زا داقتنا عون رھ و تسا شياضعا تيعبت و يرادافو ناھاوخ

.دنيب يم لباقم ميت

صخ هب نايجراخ طسوت ندوب راشف تحت و هرصاحم رد ساسحا دوجو ليلد هب ، لاثم يارب ناريا رد

تبسن هك دننك تباث دياب يسايس نارگيزاب ،اقب يارب هك تسا يوق يدح هب ينمشد و تموصخ

نتسھ برغ اب هركاذم دنمقالع هك يناريا نارادمتسايس )12(.دننك يمن راتفر »تميالم« اب »گرزب

فلاخم طسوت گنرد يب ،دنتسھ تسد نيا زا يلئاسم و رشب قوقح تياعر و يساركومد يياپرب

قيالع هب هدننز بيسآ و عياش ردقنآ هلاسم نيا .دنوش يم مھتم »ناطيش ربارب رد ييوخ مرن« هب دوخ

س رد شا يتاباختنا هزرابم يط رد يمتاخ دمحم ناريا ور هنايم روھمج سيئر يتح هك تسا يلاربيل

س رد يو .دش يبوكـ  لاربيل دنيآرف دراو ،يھباشم تاداقتنا نينچ زا ندنام ناما رد رطاخ هب الامتحا

مارآ يطيحم مدرم يارب دياب تموكح« نوچ يلاربيل ياھ هديا رب يم مراھچ رد نارھت هاگشناد رد

غ هب عجار دياب ام« هكنيا و »دننك نايب يداصتقا روما و يلخاد لئاسم هرابرد ار دوخ دياقع دنناوتب اھنآ

يل نافلاخم زا يخرب نامزمھ اما .درك ديكات ،»مينك قيقحت و هعلاطم ،تساھ ينوگرگد و رييغت همھ

هب« اھنآ هك درك مالعا و تسناد عورشمان ار نانآ يسايس بزح ،درك »ناگناگيب نماد رد نداتفا« هب

)13(. دنرادن »قلعت

يارب .تسا هتشاذگ لاربيل مالسا يور شيپ ار يرگيد شلاچ برغ ينادان و لھج لاح نيا اب

دنپ ناسكي نآ رصانع نيرت بيرغ و بيجع اب ار نآ و هتخاسرب »يرگيد« ناونع هب مالسا زا يريوصت

1745(رتلو ييارگ طارفا اي دمحم رد هك هچنآ لثم ،هدش هدرمش ربارب تيمزج و بصعت اب مالسا نيد

هك روط نامھ ،تسا هدش روصت يكي يگماكدوخ و دادبتسا اب مالسا يسايس رادتقا .تسا

ودب و يگدنام بقع اب يمالسا تنس .دھد يم ناشن »يقرش دادبتسا« ينعي ويكستنم زيمآ وشح

« :دوش يم هدھاشم )1862( سنارف ود ژلوك رد نانر تسنرا هباطخ رد نآ ريظن هك هدش هتسناد

 ،يندم هعماج بوكرس ينعي ،شناد ينوبز و ريقحت ينعي مالسا … ،تسا اپورا لباقم هطقن

ھ يور هب ار ناسنا نھذ ،تسا ناسنا نھذ هدننك دودحم مالسا ،يماس داژن حور زيگنا تقر

شح كي هراومھ هكنيا ليلد هب ،ددنب يم ينالقع شاكنك و قيقحت رھ ،بان ساسحا رھ ،دنسپلد

)14(.»تسا ادخ ،ادخ :دنامب

هنومن كي .دننك كرد رتھب ار يمالسا ياھشبنج نورد تازيامت دياب نايبرغ ،بصعت هنوگ رھ زا رانك رب

هدش بعشنم لاكيدار و لاربيل هتسد ود هب ،يمالسا تاجن هھبج .داتفا قافتا ريازجلا رد هك هچنآ زا

د شناربھر ،تشاد رارق رترب تيعقوم رد لاربيل حانج ،1992 لياوا و 1991 لاس رخاوا تاباختنا
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ش حانج نيا يلك روط هب و ،دندوب بصانم بسك يارب شالت رد شياھاديدناك ،دندوب هورگ تسايس

.دريگب تسدب ار تردق تياھن رد ات تشاد

دصاقم و فادھا زا نايبرغ و ريازجلا مدرم سرت ندرب نيب زا فدھ اب لاربيل حانج ربھر يندم سابع

و عونت ،تسا يگنھرف يانغ نماض ييارگرثكت« :هك تشاد راھظا و درك رداص يياھ هنايب ،يمالسا

 دوخ راصحنا رد ار بھذم ام … .متسين مالسا دوخ اما ،ميتسھ ناملسم ام .تسا هعسوت

تاجن هھبج )16(.»يدازآ و باختنا ،ييارگرثكت زا تسا ترابع ميمھف يم ام هك روط نآ يساركومد

هيوناژ رد هك يلاح رد و داد صاصتخا دوخ هب ار ءارآ دصرد كي و داتشھ ،1991 تاباختنا لوا هلحرم

امح اب ريازجلا شترا ،دوش راركت تسخن رود هجيتن ات دوب ايھم و هدامآ زيچ همھ تاباختنا مود هلحرم

هجيتن .درك ريگتسد ار شناربھر و موكحم ار يمالسا تاجن هھبج ،ليطعت ار تاباختنا ،هدحتم تالايا

ركومد دعاوق قيرط زا يزوريپ بسك يارب شالت« حرط هئارا رطاخ هب يمالسا شبنج رد لاربيل حانج

يل يارگ مالسا نالاعف رورت و لتق هب تسد يتح و تفاي ماع لوبق لاكيدار حانج .دش رابتعا يب

ر لتق هب 1995 لاس رد هك مجر قازرلادبع و ديعس دمحم نوچ يدارفا ،دندوب مسيرورت فلاخم

دشاب هتشاد دوجو لاربيل مالسا ناونع تحت يزيچ تسا نكمم هك هتكن نيا لوبق رد برغ يياناوت

.تسا زاس ريزگان ييوگ شيپ

 

ثحب هجيتن

و نيا زا يكي ،دنراد يبرغ مسيلاربيل اب يكرتشم هوجو هك دنتسھ ناناملسم زا ينوزفازور رامش

و هنيمز نيا رد يمالسا دركيور هس .تسا رگيدكي رانك رد فلتخم بھاذم زيمآ تملاسم يتسيزمھ

وب دشر هب ور دسر يم رظن هب اما ،دريگ يم رب رد ار يمك رايسب تيلقا ياھھاگديد زونھ هك يدوجو

نآرق نيمارف و ماكحا هياپ رب ار دوخ لالدتسا ساسا يمالسا ناركفتم »لاربيل تعيرش« دركيور

.دنھد يم رارق مالسا تسخن ياھلاس

ك دننك يم لالدتسا ،دناوخ »تماص تعيرش« ار نآ ناوت يم هك يلالدتسا هئارا اب يمالسا ناركفتم

نيا هب هكلب ،تسا لماكان اي صقان يھلا يحو هكنيا رطاخ هب هن ـ درادن ينخس لئاسم يخرب دروم

.تسا هدش راذگاو رشب دوخ هب ادمعت تاعوضوم و لئاسم ليبق

ك يم لالدتسا يمالسا نامركفتم دركيور نيا رد .»يريسفت تعيرش« تسا ترابع موس دركيور

ذپان بانتجا روط هب و ريذپ لاطبا ،ناسنا هدھع رب نآ زا ريسفت اما تسا ينامسآ و سدقم ،يحو

.تسا
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درگب
درگب رتھب

رق رخآ عبر يخيرات شخرچ هس ليلد هب فلتخم بھاذم يتسيزمھ هب تبسن لاربيل ياھدركيور نيا

ھذم نامتفگ رب نويناحور راصحنا هك مالسا ناھج رد رالوكس يلاع شزومآ شيازفا :تسا هدومن

نامز رھ زا رتشيب ار هتخيھرف و هدرك ليصحت ناناملسم هك يللملا نيب تاطابترا دشر ،تسا هدرب

.اريگ و باذج يليدب هئارا رد يمالسا ياھميژر تسكش و ،تسا هدرك هاگآ برغ ياھداھن

خ ماھتا زا ناوت يم اھشلاچ نيا هلمج زا ،دنتسھ هجاوم يدج ياھشلاچ اب لاربيل ياھدركيور نيا

درب مان مالسا ناھج نورد رد هلداجم نيا تيمھا و دوجو زا برغ يعالطا يب و لھج نينچمھ ،تلاصا

 

سا« باتك فلوم و دنك يم سيردت يسانش هعماج يلامش يانيلاروك هاگشناد رد نمزروك زلراچ *

.)1998  ،دروقسكا هاگشناد تاراشتنا( عجرم باتك كي :تسا
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