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تسين نيا هلئسم ؟۱۳۶۷ ناتسبات اي ۱۳۶۰ لاس ىاهراتشك
نايليلج زورهب

 ىروهم--ج ىراد ه--يا--مر--س ميژر تا--يان--ج رگ--يد زا ى--توافت--م ى--گژ--يو ۱۳۶۷ نات--سبا--ت رد نوي--بالق--نا ما--ع رات--شك
 ك--ي رد ميژر ه--ك ن--يا زا ري--غ .در--ك ى--سرر--ب ميژر هدن--ياز--ف ىا--ه نار--حب و ى--نا--مز ط--يار--ش رد د--يا--ب ار نآ ،دراد--ن ى--مال--سا
 ناري---سا زا رف---ن راز---ه دن---چ و ت---شاد مدر---م د---يد زا نآ نت---شاد هاگ---ن ناهن---پ ىار---ب ار ش---شال---ت ت---ياه---ن ،ه---نايفخ---م ماد---قا
 .د-يد ى-موم-ع راك-فا رد ار ى-ناس-نا و ى-ساي-س ىدژار-ت ن-يا ِى-ياو-سر ناو-ت ى-م ،در-ك رات-شك ها-تو-ك تد-م ك-ي رد ى-ساي-س
 ى-ط ه-ك ،ت-سا نا-يا-من نا-باي-خ رد لت-ق ا-ب ها-گ و ا-ه ناد-نز ردرف-ن راز-ه ن-يدن-چ زي-مآ هع-جا-ف ماد-عا رد ها-گ ى-ياو-سر ن-يا
.ميدوب شدهاش هام دادرخ رخاوا تاقافتا

 ى---مال---سا ىروهم---ج ميژر لا---س ى---س خ---يرا---ت ه---ب ى---هاگ---ن ا---ب " :ت---سا هد---ش هدروآ ،شرآ ىا---ه لاو---س ه---مدق---م رد
 ما--ع لت--ق و رات--شك ،هجنك--ش ،ناد--نز هلم--ج زا ت--نوش--خ عاو--نا لام--عا ا--ب هعي--ش تي--نا--حور رارقت--سا ه--ك ميني--ب ى--م نار--يا
 تا-يان-ج زا ىا هول-ج ،هت-شذ-گ لا-س ى-س ى-ط هدي-سر ترد-ق ه-ب نارالا-س ن-يد ن-يا گرز-ب ىا-هرات-شك .ت-سا هدو-ب هارم-ه
 تي--نا--حور ا--ب طب--تر--م اهن--ت ىت--نوش--خ نين--چ ،مراد--ن لوب--ق ار ضر--ف شي--پ ن--يا ".ت--سا هدو--ب ت--ير--شب هيل--ع ،هت--سد وراد ن--يا
 رار-قر-ب ى-مال-سا ىروهم-ج ت-موك-ح ه-ك  ۱۳۵۷ نمه-ب زا شي-پ رد .ت-سا ت-سردا-ن لالدت-سا ن-يا سا-سا و ت-سين هعي-ش
 ا-ه ت-موك-ح ط-سو-ت ى-ناس-نا گرز-ب ع-ياج-ف ن-يا باك-ترا ا-سا-سا .دو-ب هت-فر-گ ترو-ص ىعيج-ف راي-سب ىا-ه ت-يان-ج زي-ن دوب-ن
 .ت-سا نات-سدور-ف هيل-ع نات-سدار-ف ر-بار-با-ن درب-ن ن-يا .ت-سين نآ هري-غ و ىب-هذ-م ل-يام-ش و لك-ش ه-ب طو-بر-م امت-ح و ال-ما-ك
 ميژر نام--كا--ح .ت--سا ى--تاقب--ط ه--لوق--م ك--ي هزراب--م .ت--سا هع--ما--ج ناشكتم--حز و نار--گرا--ك هيل--ع ىراد ه--يا--مر--س گن--ج ن--يا
 .تسا هرمزور تايانج نيا ىالج و گنر ،بهذم و نيد ،دنتسه رالاس هيامرس ىمالسا ىروهمج

 ناس---نا د---يد زا ا---فر---ص ار ۱۳۶۷ لا---س رات---شك ،ىدا---ع دار---فا ىت---حو ىر---شب قوق---ح ني---لاع---ف ،ى---ساي---س ني---لاع---ف
 و ى--ساي--س رظ--ن زا هع--ما--ج ىور ر--ب ه--ك ىري--ثا--ت ه--ن ،د--نرگ--ن ى--م ى--ناس--نا با--ن تا--ساس--حا ند--ش راد هح--ير--ج و ه--نا--يار--گ
 هوب-نا ر-طاخ-ب ه-چ دن-ناد ى-م زيگ-نا تري-ح و هق-با-س ى-ب ار عيج-ف رات-شك ن-يا دار-فا ن-يا رت-شيب .ت-سا هت-شاذ-گ ى-عامت-جا
 ار هلئ-سم قم-ع تقيق-ح رد ا-ما ،ت-سا زيگ-نا تري-ح هتب-لا ن-يا .ما-ع لت-ق ن-يا د-نور ر-طا-خ ه-ب ه-چ و هد-ش ماد-عا ناي-ناد-نز
 ىراي-سب ه-ك د-نروآ ى-م لاث-م ىت-ح و دنن-ك ى-م هرا-شا ناي-ناد-نز ن-يا ى-هانگي-ب ه-ب تالاق-م زا ىراي-سب رد .د-هد ى-من ناش-ن
 ن-يا زا ري-غ ى-مال-سا ىروهم-ج ميژر زا ىىو-گ ،د-نا هد-ش ماد-عا ،لا-ح ن-يا ا-ب ،هدو-ب هت-فا-ي نا-يا-پ ناش-ناد-نز مك-ح ،اه-نآ زا
 ر-يز رد ه-ك ت-سا ه-نا-ضرغ-م ىت-ح و ت-سردا-ن هع-جا-ف ن-يا ر-بار-ب رد ميژر رگ-يد تا-يان-ج ه-ب نداد تيم-ها م-ك .د-نراد راظت-نا
.داد مهاوخ حيضوت

 ىاه-ناس-نا هم-ه نآ ر-گا .ت-سا نار-يا ى-بالق-نا شبن-ج رد ا-ه سرد ن-ير-ت خل-ت و ن-يرتمه-م زا ىك-ي ۱۳۶۰ لا-س
 ،دنت---ساو---خ ى---من ناشكتم---حز و نار---گرا---ك ىار---ب رت---هب ى---يادر---ف و اه---ناس---نا ى---يا---هر ز---ج ىزي---چ ه---ك هت---خا---ب كا---پ و ف---ير---ش
 رد د--يا--ش ا--م هزور--ما ،دنت--شذ--گ ى--م لا--س نآ نار--حب زا ت--مال--س ه--ب ا--ه ىژر--نا و ا--هوري--ن نآ ما--مت ر--گا و د--ندو--ب هزور--ما
 ار نا--ميا--ه هابت--شا حيحص--ت ناك--ما ا--م ا--ت ،ددر--گ ى--من ر--ب بق--ع ه--ب ه--نا--مز ها--گ چي--ه لا--ح ر--ه رد .ميدو--ب ىرت--هب ط--يار--ش
 تي-ها-م مي-سر-ت رد د-ندو-ب هدات-سيا تيم-كا-ح ىور ردور ه-ك ى-بالق-نا ىا-ه نا-مزا-س ى-ما-مت ا-ه لا-س نآ رد .مي-شا-ب هت-شاد
 ن-يا زا ز-ير-گ ىار-ب ىل-ح هار ىت-سرد-ب دنت-سناوت-ن و د-ند-ش ىراي-سب ىا-ه ىت-سا-ك را-چد نآ نون-ج هزاد-نا و ميژر ىع-قاو
 اه--نآ ناو--ت زا هجيت--ن رد ،د--ندرو--خ ىنيگمه--س تا--بر--ض ا--ه نا--مزا--س بل--غا اب--يرق--ت .دننك--ب ا--هوري--ن ظف--ح ل--قاد--ح ا--ي و انگن--ت
 تي-فر-ظ ى-بالق-نا و ى-ساي-س ىا-ه نا-مزا-س نآ ى-ما-مت ه-چر-گا .د-مآ رت-شيپ و رت-شيپ ميژر بو-كر-س ناقف-خ و د-ش هت-سا-ك
 زي-ن نار-يا ى-بالق-نا شبن-ج ت-سين ات-سيا نا-مز ه-ك ه-نوگ-نام-ه ا-ما ،د-ندو-ب اراد ار صا-خ نارود و نا-مز نام-ه رد هزراب-م
. دروآ دهاوخرب رس رگيد ىناكم و رگيد ىنامز رد نينوخ ىدوكر زا سپ ،هداتسيان اجنامه رد



۲

۳

 زا كيت-كا-ت رييغ-ت ا-ب ۱۳۶۰ لا-س ر-خاوا رد ى-بالق-نا ىا-ه نا-مزا-س ىمت-ح ىدو-با-ن ه-ب لي-ن ا-ب ى-مال-سا ىروهم-ج
 ى---م ه---ك ا---جنآ ا---ت و  دروآ ىور "را---م ر---س ندز" ه---ب مو---سو---م شور ه---ب و ت---سا---ك لا---س ل---ياوا ه---ب تب---سن ا---ه ماد---عا تيم---ك
 ى-مال-سا ىروهم-ج راوخ-نو-خ ميژر .در-ك ماد-عا و ت-فا-ي ار ى-ساي-س ىاه-نا-مزا-س زا ىراي-سب نارب-هر و نار-س ت-سناو-ت
 و ما-ن نت-سناد نود-ب ىت-ح ار ىراي-سب ،در-ك ى-م ماد-عا زور ر-ه رد ار رف-ن ۱۰۰ ط-سوت-م روط-ب ۱۳۶۰ لا-س نات-سبا-ت رد
 و رت--شيب نت--شك هلي--سو ن--يرتمه--م ،ى--شك مدآ نون--ج نارود نآ رد .د--ندر--ك ى--م نارا--بري--ت هم--كاح--م نود--ب و ىع--قاو ما--ن ا--ي
.دوب هيقب رد سرت داجيا

 ىت-ح و ) نوي-سيزو-پوا ىا-هوري-ن زا ىضع-ب داقت-عا فال-خ ر-ب ( ميژر ى-نورد ىا-ه حان-ج تا-فالت-خا نت-فر-گ جوا
 ما--ع لت--ق و ت--شحو نارود ن--يا عور--ش ه--ناه--ب دادر--خ ۳۰ گرز--ب تار--هاظ--ت و قل--خ ن--يد--هاج--م نا--مزا--س ىنل--ع ىاهتف--لاخ--م
 نو-خ زا ر-پ هچخ-يرا-ت ه-ك روط-نام-ه .د-ش ى-م هدي-شك ن-يزراب-م رگ-يد و ا-ه ت-سينوم-ك ا-ب ل-باق-ت ه-ب ميژر دوز ا-ي ر-يد ،دوب-ن
 مدر-م ىا-ه هدو-ت رات-شك ه-ب ت-سد ى-مال-سا ت-موك-ح ،د-هد ى-م ناش-ن ۱۳۵۷ نمه-ب زا دع-ب ىا-هزور نام-ه زا ت-موك-ح ن-يا
 روط----ب .دز ا----ه هاگش----ناد نت----سب رد و نات----سزو----خ ،ار----حص نم----كر----ت ،نات----سدر----ك رد روش----ك ران----ك و ه----شو----گ رد ن----يزراب----م و
 ا----ب فيلك----ت و نييع----ت لا----س ۱۳۶۰ لا----س ا----ما ،در----ك ى----م رور----ت و راك----ش ك----ت ه----ب ك----ت ار ا----ه ت----سينوم----ك و ن----يزراب----م هدن----كار----پ
 رتك---چو---ك داع---با رد و ۱۳۶۷ رد دع---ب لا---س دن---چ ار هوي---ش ن---يا ،دور---ب ول---ج ت---سناو---ت ى---من ن---يا زا شي---ب دو---ب شنيف---لاخ---م
 .دهد ىم همادا مه نانچمه و داد ماجنا

 هلم---ح ىرب---خ لاجن---ج ش---شو---پ ر---يز رد و ه---ناه---ب ه---ب و قار---ع ا---ب گن---ج رد س---ب ش---تآ لوب---ق زا س---پ رات---شك ن---يا
 دد-ص رد هشيم-ه ميژر .ت-فر-گ ترو-ص روش-ك ى-بر-غ ق-طان-م ه-ب قار-ع ش-ترا ت-يام-ح ا-ب قل-خ ن-يد-هاج-م نا-مزا-س ى-ماظ-ن
 ل-با-ق ا-ه لا-س ن-يا هت-سر گر-م زا ناي-ناد-نز تار-طا-خ زا ه-ك ه-نوگ-نام-ه .دو-ب دو-خ ف-لاخ-م ى-ساي-س ناي-ناد-نز فيلك-ت نييع-ت
 ىا-ه لا-س .دو-ب هدر-ك رييغ-ت ناي-ناد-نز دوس-ب هت-شذ-گ ىا-ه لا-س فال-خ ر-ب نا-ناب-ناد-نز و ناي-ناد-نز ل-باق-ت .ت-سا ىريگي-پ
 ه--ب ى--هتنم ى--نا--يا--پ ىا--ه لا--س رد و دو--ب مواق--م ناي--ناد--نز هيل--ع ،هجنك--ش ر--يز نا--گد--ير--ب و نا--باو--ت ىزا--ت هك--ي هرود ،رت--شيپ
 دو--جو ه--ب ىرگ--يد ناد--نز رد ناد--نز ه--ك دنت--شاد ىرتم--ك روض--ح ،ميژر كولف--م ناي--نا--بر--ق ن--يا ا--ه باو--ت ، ۱۳۶۷ نات--سبا--ت
 جاتح--م هدن--ياز--ف ىا--ه نار--حب زا ىىا--هر ىار--ب و دو--ب هد--ش ه--جاو--م ت--سكش ا--ب ى--ناه--ج و ىل--خاد ه--صر--ع رد ميژر .د--نروآ
 ه-ك ميژر ۱۳۶۰ ه-هد ىىادت-با ىا-ه لا-س رد .دو-ب ى-ساي-س ناي-ناد-نز ر-ش زا ند-ش ا-هر هلم-ج زا و دو-خ ىا-ه م-خز مي-مر-ت
 .دوب-ن اه-نآ هم-ه نت-شك ه-ب ردا-ق ،دو-ب ه-جاو-م ناش-يا-ه هداو-نا-خ و ى-ساي-س ناي-ناد-نز ىرف-ن راز-ه ا-ه هد و راي-سب رام-ش ا-ب
 هم--ه رد ت--شحو مواد--ت رد ىع--س ،هزور ر--ه رات--شك ا--ب ،دو--ش ر--جنم ش--يار--ب مه--م ىلضع--م ه--ب ت--سناو--ت ى--م عو--ضو--م ن--يا
 و دو-ب ر-ت نا-سآ ش-يار-ب هد-نامي-قا-ب ى-ساي-س ى-ناد-نز راز-ه دن-چ ا-ب فيلك-ت نييع-ت ۱۳۶۷ نات-سبا-ت رد .ت-شاد ا-ه لا-س نآ
 ا-ه ه-نا-سر رد نار-يا تيم-كا-ح ل-ك ندات-فا رط-خ ه-ب زا راي-سب ىب-ير-ف ماو-ع و ا-هزر-م رد  ى-نار-حب ىا-هداد-يور ه-ب ه-جو-ت ا-ب
 ۱۳۶۷ نات-سبا-ت رد ى-ساي-س ناي-ناد-نز رات-شك .دوز-فا مدر-م ى-نارگ-ن و سار-ه رازرا-ك ه-ب ،سل-جم ندر-ك ليطع-ت ىت-ح و
 ىار--ب هدنن--ك نارگ--ن ىا--ه رب--خ هم--ه نآ ىال--بال رد دو--خ ري--سا نيف--لاخ--م ت--سد زا ى--صال--خ ىار--ب ميژر ت--صر--ف ن--يرت--هب
 ههب--ج رد ىراي--سب ىا--ه لت--ق و رات--شك ه--ب نا--مز نآ ا--ت مدر--م ى--عامت--جا ى--سانش--ناور رظ--ن زا رگ--يد ىو--س زا .دو--ب مدر--م
 هرا-بود ار ت-لاد-ع ،هجنك-ش و ناد-نز " ،"طابض-نا و هيبن-ت " ،بات-ك رد و-كو-ف ل-شيم لو-ق ه-ب .د-ندو-ب هدر-ك تدا-ع گن-ج ىا-ه
 هجيت--ن ه--ن و ت--ير--بر--ب هرود زا هد--نا--م ىا--ج ه--ب ه--ن هيبن--ت عو--ن ن--يا .د--يا--من ى--م لاع--ف هرا--بود ار ترد--ق هكل--ب دن--ك ى--من رار--قر--ب
 ى-م لرتن-ك ار ىل-خاد ىا-ه گن-ج و ا-ه شرو-ش ه-ك ت-سا ترد-ق را-كوزا-س ى-عو-ن لولع-م هكل-ب ،نو-نا-ق ه-نارو-كرو-ك نت-فر-يذ-پ
۱ ".تسا هدرك

 نآ ه--ك دو--ب ى--ناس--ك و ناي--ناد--نز و اد--هش ا--ب ىدردم--ه ساس--حا ،كا--ندرد هع--جا--ف ن--يا تار--ثا ن--يرتمه--م زا ىك--ي
 نآ ا-ت دراد ى-م او توك-س ه-ب ار ىراي-سب راب-جا ه-ب ه-ك ت-سا گرز-ب ىردق-ب ىدردم-ه ن-يا .د-ندر-ك ى-م موكح-م ار ت-يان-ج
 ى-مال-سا ىروهم-ج .د-نوش-ن مهت-م ى-ساس-حا ى-ب ا-ي و ىم-حر ى-ب ه-ب رگ-يد ىو-س زا و دن-سانش-ب ميژر ت-يان-ج ن-يرت-گرز-ب ار
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 ه---ب ،دو---ب هت---سب ور زا ى---هاو---خ ت---لاد---ع ر---ه بو---كر---س ىار---ب ار شري---شمش ه---ك نآ زا س---پ و ۱۳۶۰ لا---س زا س---پ و شي---پ
 .دوب هدز تسد ماع لتق و راتشك

 ،هدم--ع هور--گ ود ط--سو--ت لا--س ن--يا ءهع--جا--ف ىور ًا--فر--ص غيلب--ت ۱۳۶۷ لا--س رات--شك ىا--ه ى--گژ--يو ن--يرتمه--م زا
 لا---س ن---يا د---هاج---م ري---غ نا---گد---ش ماد---عا ناي---م رد ار دار---فا ن---يرت---شيب ه---ك ت---سا هدو---ت بز---ح و ت---يرث---كا ناي---ياد---ف نا---مزا---س
 ماد-ك چي-ه ىىو-گ ،دن-ما-ن ى-م "ىل-م هع-جا-ف " دو-خ تاغيلب-ت رد ار نآ راي-سب ىبل-ط ت-صر-ف ا-ب ا-ه نا-ير-ج ن-يا ود ر-ه .د-نراد
 ا--ت ۱۳۶۰ ىا--ه لا--س رد اهن--يا ىود ر--ه ه--ك ت--سا لي--لد ن--يد--ب ر--ما ن--يا .ت--سا هدوب--ن ىل--م هع--جا--ف ميژر رگ--يد تا--يان--ج زا

 لت--ق رد ميژر مر--ج ك--ير--ش ع--قاو رد و د--ندر--ك ى--م ت--يام--ح نآ ىا--ه ت--يان--ج و ميژر زا راي--سب راكت--شپ ا--ب و ال--ما--ك ۱۳۶۳
 ر--ب الم--ع ، ۱۳۶۷ نات--سبا--ت رد نوي--بالق--نا ما--ع لت--ق ندر--ك هدم--ع ا--ب هژ--يو--ب نا--ير--ج ود ن--يا .د--ندو--ب ا--ه لا--س ن--يا ىا--ه ما--ع
 اهن-ت ،دو-خ زيگ-نار-ب تا-ساس-حا تاغيلب-ت ما-مت رد ه-نابل-ط ت-صر-ف ود ر-ه .د-نا هدي-شك نالط-ب ط-خ رت-شيپ ىا-ه لا-س ىور
 نآ و پ-چ ناي-ناد-نز رات-شك ه-ب ت-سد ميژر ر-گا ه-ك ت-سا روا-ب ن-يا ر-ب هد-نراگ-ن .دن-يو-گ ى-م نخ-س رات-شك ن-يا زا اهن-ت و
 ها-گ چي-ه ،دز ى-من ت-سينوم-ك ىا-هوري-ن ر-يا-س ه-چ و ت-يرث-كا ناي-ياد-ف ا-ي و هدو-ت بز-ح ه-ب هت-سباو ه-چ ،هتفي-ش ىا-ه نا-ج
 ىىا--پر--ب رد رگ--يد ىو--س زا و د--ندر--ب ى--من ما--ن ىل--م هع--جا--ف ناون--ع ه--ب د--هاج--م ناروالد و ناز--يز--ع رات--شك زا هور--گ ود ن--يا
 ىا--ه ر--هش رد ك--چو--ك ىا--ه عم--ج ا--ب ه--نا--گ دن--چ ىراز--گر--ب ه--ب ناو--ت ى--م .د--ندو--من ى--م ىنك--شرا--ك زي--ن نآ ىروآدا--ي ه--نو--گ ر--ه
 ى---م راذ---گر---ب نومض---م ك---ي ا---ب ه---ما---نر---ب ود ر---هش ك---ي رد و نا---مز ك---ي رد ها---گ ه---ك ،در---ك هرا---شا روش---ك زا جرا---خ رد فلتخ---م
 ه-ب ت-سد اه-نآ ا-ب نارگ-يد ا-ي و رگ-يد دار-فا ا-ب ل-باق-ت رد ه-ك ،دنت-سه نا-ير-ج ود ن-يا دار-فا زا نآ ر-س ك-ي امت-ح ه-ك ،دو-ش
.دننز ىم مسارم نيا ىرازگرب

 
 ن--يرت--گرز--ب شي--پ ل--سن هارمه--ب نان--يا .د--نا هد--مآ اي--ند--ب ناو--ج ىا--ه وري--ن زا ىرگ--يد ل--سن و هت--شذ--گ لا--س ۳۰  

 ىخ---يرا---ت ىا---هداد---يور درو---م رد تالاق---م و اه---بات---ك رگ---يد رد ه---ك ه---نو---گ نام---ه ه---ناف---سات---م .دني---مال---سا ىروهم---ج ىار---ب رط---خ
 لا-س رات-شك ه-ك دن-شال-ترد روش-ك زا جرا-خ رد ناش-ناراداو-ه و ىت-موك-ح نابل-ط حال-صا نوچم-ه ىراي-سب هد-ش هت-شو-ن

 ى-سار-كو-مد راد-فر-ط و بل-ط حال-صا ار دو-خ تيم-كا-ح رد هزور-ما ه-ك ىدار-فا ى-ما-مت .دنن-ك كا-پ مدر-م دا-ي زا ار ۱۳۶۰
 ،ت---لود ،هاپ---س و هتيم---ك تا---عال---طا ،هجنك---ش ،رات---شك ىل---صا ل---ماو---ع زا بي---قر حان---ج ران---ك رد ا---ه لا---س نآ رد ،دن---ناد ى---م
 ه-لاق-م ىت-ح و هدر-ك هب-حاص-م ا-ه ه-ما-نزور رد ا-ي و دنتف-گ ا-ه نوب-ير-ت ت-شپ رد اه-نآ .د-ندو-ب ىل-م تين-ما ىارو-ش و سل-جم
 ن--يزراب--م ماد--عا رد رت--شيب باو--ث ب--سك ىار--ب .د--ندر--ك ى--م دي--يا--ت ما--مت ت--حا--قو ا--ب ار مدر--م ناد--نزر--ف نارا--بري--ت و دنت--شو--ن
 ىا-ه ناد-نز نام-ه رد و هد-ش رگ-يد حان-ج بض-غ درو-م نون-كا م-ه اهن-يا زا ى-شخب ر-گا .دنت-فر-گ ى-م تقب-س م-ه زا ىت-ح
 ه--ب هظ--حل شراز--گ ه--ب روش--ك زا جرا--خ نوي--سيزو--پا حالط--صا ه--ب رد ى--يا--ه نا--مزا--س و ،د--نا هدات--فا ۱۳۶۰ لا--س فوخ--م
 نان-يا .ت-سين ى-حان-ج ع-فان-م و ترد-ق ب-سك ر-س ر-ب ى-نورد تا-فالت-خا ز-ج ىزي-چ ،د-نزادر-پ ى-م اه-نآ سب-ح نارود هظ-حل
 ى-يا-سر-ف مل-ق ناشتيع-ضو هرا-ب رد ىل-خاد ىا-ه ه-ما-نزور ،د-نا هت-شاد نت-شو-ن ه-ما-ن ناك-ما و ،ل-يا-بو-م ،ه-ما-نزور ناد-نز رد
 دن-چ ى-تا-عا-س ىراي-سب و دنت-شاد-ن ار ناش-ما-ن نتف-گ ت-صر-ف ىت-ح ۱۳۶۰  ه-هد ىا-ه لا-س رد ا-م ىاق-فر ا-ما .دنن-ك ى-م
 مانم-گ ى-يا-هرو-گ رد و د-ند-ش ى-م نارا-بري-ت و دنت-فر-گ ى-م رار-ق ماد-عا ىا-ه ه-خو-ج ر-بار-ب رد نا-باي-خ رد ىريگت-سد زا س-پ
.دنتشون ىم ار اهنآ مادعا ربخ اه همانزور هاگ و دندش ىم نفد قمع مك و

 ميك----حت رت----فد زا ىت----ح و رو----پ ى----لال----ج ا----ضر ديم----ح ا----ي و ىجن----گ رب----كا نوچم----ه ىدار----فا ،ري----خا ىا----ه لا----س رد
 ،دنن-ك ى-م موكح-م ار نآ و هدر-ك هرا-شا ،۱۳۶۷ رات-شك ه-ب زي-ن دنت-سه ميژر !!ى-ند-م نوي-سيزو-پا ىا ه-نو-گ ه-ب ه-ك ،تد-حو
 نار--يا رد .د--نراد--ن م--ه ىرظ--ن ىت--ح نآ زا شي--پ ىا--ه لا--س رد ا--ه ت--يان--ج رگ--يد ه--ب نا--شا ى--تديق--ع ى--گداز--مار--ح ا--ب ا--ما
 لا--س رات--شك هرا--برد ىو--سو--م ني--سح ري--م زا نا--يوجش--ناد ،ىروهم--ج ت--سا--ير تا--باخت--نا ىا--ه نيپم--ك رد ىت--ح ه--ناف--سات--م

 دو--ب ىو نارود رد .دو--ب شر--يزو ت--سخن ىو ه--ك دع--ب ه--ب ۱۳۶۰ لا--س ت--شحو و رات--شك هم--ه نآ ه--ن و دن--سر--پ ى--م ۱۳۶۷
 ى-نا-ج و ن-ير-ت فوخ-م زا ىك-ي ه-ك د-ش هت-شاذ-گ ناين-ب نا-يراج-ح ديع-س ى-هد-نا-مزا-س و ىركفم-ه ا-ب تا-عال-طا ترازو ه-ك
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 نا----ير----ج رد ه----ك ار نا----يراج----ح ديع----س ،ىجن----گ ىا----قآ ه----ك ت----سا----ج ن----يا ب----لا----ج .دوش----ب دو----خ عو----ن زا ى----ساي----س سيل----پ ن----ير----ت
 زا ى-خر-ب ه-ك ت-سيچ ن-يا زا ر-ت را-ب هع-جا-ف .د-ما-ن ى-م ناي-ناد-نز دا-من ،ار ت-سا هدات-فا ناد-نز ه-ب ،ري-خا ىا-ه ىريگت-سد
 خل--سم ه--ب ار ناش--ناد--نزر--ف ه--ك ار ى--نارا--ك ت--يان--ج و نيل--تا--ق ،دو--خ ،ميژر ن--يا نوي--سيزو--پا حالط--صا ه--ب و ى--ساي--س ني--لاع--ف
 .دننك ىم شياتس ار دنا هدرب

 ى--م ى--گد--نز نارود نآ رد ه--ك ى--مدر--م ىار--ب شفي--صو--ت ه--ك دو--ب ه--ناي--شحو و ميظ--ع ردق--نآ ۱۳۶۰ لا--س هع--جا--ف
 زراب-م ناد-نزر-ف زا نان-چ ى-مال-سا ديل-پ ىروهم-ج ه-ك دز دا-ير-ف و تف-گ د-يا-ب ا-ما .ت-سا ى-ندرك-ن روا-ب و راو-شد زي-ن د-ندر-ك
 ار ىراي-سب ىاق-فر دا-ي ا-م زا ماد-ك ر-ه ه-ك نانچم-ه .ت-سا ه-نو-من نار-يا ر-صاع-م خ-يرا-ت رد ه-ك در-ك ما-ع لت-ق روش-ك ن-يا
.ميشك ىم شود رب

 ا----م هلئ----سم نمه----ب بالق----نا زا س----پ لا----س ى----س لو----ط رد ميژر ىا----هرات----شك ىرابت----يان----ج نازي----م ىىا----سان----ش اهن----ت
 ا---ب و ىگشيم---ه دار---فا دادع---ت نام---ه ا---ب لا---س ر---ه ه---ك ى---ساي---س ناي---ناد---نز نا---مدا---ي رابف---سا و ىرارك---ت ىراز---گر---ب ،ت---سين
 رات--شك ه--ك ن--يا .ت--سا روش--ك زا جرا--خ رد ا--م ى--گدو--سر--ف ل--طا--ب رود ،زي--ن دو--ش ى--م راز--گر--ب ىارك--ت ىا--هدا--ي و نانخ--س
 رگ-يد ند-ش گ-نر م-ك ث-عا-ب نآ ه-ب د-ح زا شي-ب نت-خادر-پ ا-ي و هدو-ب نآ ن-يرتمه-م ا-يآ ،۱۳۶۷ لا-س رد ى-ساي-س ناي-ناد-نز
 ى--ندوشخ--ب ا--ن ىت--يان--ج ،رف--ن ك--ي ىت--ح ،ق--حا--ن ه--ب نت--شك و لت--ق .درب--ب ىىا--ج ه--ب ار ا--م د--ناو--ت ى--من ،دو--ش ى--م ا--ه ت--يان--ج
 ه-ناف-سات-م ،دو-خ ه-ب ندي-شخب رابت-عا ىار-ب ا-ه هور-گ و نا-مزا-س ى-ساي-س ىاد-هش زا هدافت-سا و-س ،هرود ن-يا رد .ت-سا
 رد ،ى--ساي--س فاد--ها ندر--ب شي--پ و ا--هرات--شك ن--يا نا--مدا--ي ىار--ب ه--نالدا--عا--ن و ت--سردا--ن ىزور نييع--ت .ت--سا ت--لاذر جوا
.تسا ىراك ىسايس جوا عقاو

 نام-ه .مزادرپ-ب رات-شك ن-يا نا-مدا-ي ىار-ب ىصخش-م زور نييع-ت و ىراذ-گ ما-ن نيم-ه ه-ب م-هاو-خ ى-م ا-ج ن-يا رد
 ى---مار---گ دو---جو ا---ب ،د---نا هد---يز---گر---ب ناون---ع ن---يا ه---ب ار رو---ير---هش م---هد زور ،ميعلط---م نار---يا زا جرا---خ رد ا---م بل---غا ه---ك رو---ط
 و ه--نافصن--م ري--غ ال--ما--ك زور ن--يا نييع--ت ،د--ند--ناش--ف ىدازآ هار رد ار دو--خ نا--ج ه--ك  روالد ناز--يز--ع هم--ه نآ دا--ي نت--شاد
 نا---يا---پ ا---ت و دو---ب هدر---ك ماد---قا رت---شيپ ها---م ك---ي زا ن---يد---هاج---م نا---مزا---س ناراداو---ه و اض---عا رات---شك ه---ب ميژر .ت---سا ىط---خ
 ها-مرو-ير-هش رد ه-ك ت-خادر-پ پ-چ ناي-ناد-نز رات-شك ه-ب ه-ك دو-ب نآ زا س-پ ،د-نا-سر ما-جنار-س ه-ب ار ت-يان-ج ن-يا ها-م دادر-م
 ها-م دادر-م رد ىزور ه-ن و رو-ير-هش م-هد ت-شاد ى-مار-گ ه-ب ى-ساي-س ىا-هوري-ن ى-سا-سا ه-چ ر-ب و ه-چ ىار-ب .ت-فر-گ ترو-ص
 و-هاي-ه ه-ك در-ك ىروآدا-ي ناو-ت ى-م م-ه زا-ب .ت-سا روالد ن-يد-هاج-م زا ر-ت نيگ-نر پ-چ ىاد-هش نو-خ الامت-حا .د-نزادر-پ ى-م
 زور ن--يا ت--شاد ى--مار--گ ه--ناه--ب ه--ب ه--ك ،د--مآ ت--يرث--كا ناي--ياد--ف نا--مزا--س تاي--بدا رد را--ب ني--لوا ىار--ب زي--ن زور نييع--ت ىار--ب
 ار زور ن-يا كي-تامتسي-س و ب-تر-م ، د-ندو-ب نآ هدن-هد داهنشي-پ دو-خ ه-ك نار-يا رد دي-هش ناي-ناد-نز ىا-ه هداو-نا-خ ط-سو-ت
 ىنع---م ى---ب نار---يا رد ى---ساي---س ناي---ناد---نز ىا---ه هداو---نا---خ ىار---ب ا---سا---سا زور نييع---ت و ىراذ---گ ما---ن ن---يا .د---ندر---ك ى---م غيلب---ت
 ى-ب لك-ش ن-يد-ب ،ىرارك-ت م-سار-م ن-يا ه-لا-س ر-ه ىراذ-گر-ب ن-م داقت-عا ه-ب .دنن-ك ى-م ى-گد-نز ار م-غ و جنر ن-يا اه-نآ ،ت-سا
 و دو-خ ىاق-فر نداد ت-سد زا متا-م رد نارود نآ رد ن-يد-هاج-م و پ-چ ىا-ه نا-مزا-س بل-غا .ت-سا ىقطن-م ري-غ و هد-يا-ف
 ناي-ياد-ف نا-مزا-س و هدو-ت بز-ح ه-نابل-ط ت-صر-ف تاغيلب-ت باي-سآ ه-ب بآ ،دو-خ توك-س ا-ب ميژر ت-يان-ج هم-ه نآ زا هدز ت-هب
 .دنتخير تيرثكا

 ىا ه-ير-شن رد قل-خ ن-يد-هاج-م نا-مزا-س ط-سو-ت نآ را-مآ ه-ك ۱۳۶۴ نا-يا-پ ا-ت ۱۳۶۰ زا ى-مال-سا ىروهم-ج ميژر
 لا-س نآ رد ه-ك دو-ب ىرا-مآ اهن-ت ن-يا و ۲.دو-ب هد-نا-سر لت-ق ه-ب ار ى-ساي-س ى-ناد-نز راز-ه هد زا شي-ب ،هد-ش ر-شتنم هژ-يو
 لا-س ،۱۳۶۰ لا-س رد ا-ه ما-ع لت-ق ن-يا جوا .ت-سا نآ زا رت-شيب راي-سب ن-يا ه-نر-گو ،هدو-ب ىروآ عم-ج ل-با-ق ت-شحو ا-ه
 دن-چ ىا-ه هت-سد رد ار ا-ه ماد-عا ن-يا زا ىراي-سب ه-ناحي-قو ميژر .ت-سا نوي-بالق-نا زا ميژر ما-ع رات-شك و ت-شحو ن-يزا-غآ

 رتم-ك ار ه-نازور ىا-ه ما-ع لت-ق ن-يا د-ناو-ت ى-م ى-سك ا-يآ .در-ك ى-م ر-شتنم ا-ه ه-ما-نزور رد ،نار-هت رد ل-قاد-ح و ىرف-ن د-ص
 مدر--م كي--تامتسي--س رات--شك ،ىا هري--جنز ىا--ه لت--ق ، ۱۳۶۷ نات--سبا--ت رات--شك زا ر--ت تيم--ها ا--ب ا--ي و ر--ت تيم--ها م--ك ا--ي و
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 ىا-ه نا-ج نآ ماد-عا اهن-ت ،۱۳۶۰ ه-هد ىىادت-با ىا-ه لا-س رد ؟د-ناد-ب ري-خا ىا-ه لا-س ى-ساي-س ناي-ناد-نز گر-م ا-ي و در-ك
 ى---نا---منا---خ ى---ب ،ا---ه هداو---نا---خ لد رد ت---شحو داج---يا ،ا---ه ه---نا---خ ه---ب شرو---ي ،رار---ف ،در---ك ى---من هتف---شآ ار ا---م رار---ق ،هتفي---ش
 رار-ف هم-ه نآ كانت-شحو تاري-ثا-ت و ن-يد-لاو زا ناد-نزر-ف ىىاد-ج ،ناش-يا-ه هداو-نا-خ هارم-ه ه-ب ى-ساي-س ني-لاع-ف زا ىراي-سب
 دو-جو-ب تل-م ن-يا ر-صاع-م خ-يرا-ت ركي-پ ر-ب ى-گرز-ب م-خز و در-ك ى-م ر-ت زي-مآ هع-جا-ف راي-سب ار نارود نآ ،ا-هرات-شك هم-هاو و
 ناي----ناد----نز ر----بار----با----ن درب----ن ،۱۳۶۷ لا----س رد ى----ساي----س ناي----ناد----نز رات----شك زا لا----س ت----سيب زا شي----ب ى----ط رد .ت----سا هدروآ
 دو---خ ى---نا---بر---ق ار ىراي---سب نادر---م و نا---نز و هت---فر---گ دو---خ ه---ب ىرگ---يد گ---نر و لك---ش ى---مال---سا ىروهم---ج ميژر رد ى---ساي---س
 ه-ك ،رگ-يد رف-ن ا-هد-ص ه-چ و ى-نا-مز تج-ح ماد-عا ا-ي و ىم-ظا-ك ار-هز نوچم-ه رف-ن ك-ي را-ب ت-يان-ج گر-م ه-چ ،ت-سا هت-خا-س
 رتمه-م ار ىك-ي و در-ك هس-ياق-م م-ه ا-ب ار ا-هرات-شك ن-يا ناو-ت ى-من ه-جو چي-ه ه-ب .د-نا هد-ش هدر-ب ها-گ لت-ق ه-ب هت-خان-شا-ن ها-گ
.تسناد ىرگيد زا

 ري----خا تار----هاظ----ت رد ه----ك ميت----سه ه----جاو----م ى----ناد----نز ناراز----ه ا----ب ا----م ،دور ى----م پا----چ ر----يز ه----ب شرآ ه----ك ى----نا----مز رد
 هد-ش هت-شك لا-ح ه-ب ا-ت رف-ن ا-ه هد .دنت-سه ور-بور ما-ع لت-ق ىت-ح و تد-م ى-نالو-ط ناد-نز ،هجنك-ش ا-ب و د-نا هد-ش ريگت-سد
 نا--مزا--س و هور--گ چي--ه زا مدر--م ن--يا .دي--سر دن--هاو--خ لت--ق ه--ب ناي--ناد--نز ن--يا زا ىراي--سب دادع--ت ،راي--سب لامت--حا ه--ب و د--نا
 تيم-ها م-ك ا-ه ن-يا ا-يآ .ت-شاد د-هاوخ-ن دو-جو ناش-يا-ه هداو-نا-خ زا ري-غ ى-ناو-خ هي-ثر-م رتم-ك ناش-يار-ب و دنت-سين ى-ساي-س
؟دوب دنهاوخ ميژر رگيد ىاهراتشك زا رت مهم اي و رت

 ا--ب ار دو--خ ىدردم--ه و ى--هارم--ه ۱۳۶۰ لا--س ل--ياوا نام--ه زا نار--يا رد اد--هش و ى--ساي--س ناي--ناد--نز هداو--نا--خ
 ،هت-شاد-ن ىتيم-ها چي-ه نا-شدي-هش ناد-نزر-ف ى-ساي-س تا-فالت-خا ،ز-يز-ع نا-گد-نا-مزا-ب ن-يا ىار-ب ،دنت-شاد ا-ه هداو-نا-خ رگ-يد
 گرز-ب ىردق-ب هع-جا-ف نازي-م ،ما هدو-ب ا-ه هداو-نا-خ نآ ناي-م رد ن-م .دنت-سين ناش-گرز-ب م-خز ر-ب ىك-من ندي-شا-پ ه-ب ر-ضا-ح
 و ۱۳۶۷ نات--سبا--ت رات--شك تيم--ها نازي--م ليب--ق زا ى--تا--فالت--خا ىار--ب ىىا--ج د--ناو--ت ى--من ى--ساس--حا و بل--ق چي--ه ه--ك ت--سا
 و رگ--يدك--ي ا--ب توافت--م م--سار--م نييع--ت  ا--ب ه--ك دنت--سه ى--ساي--س ني--لاع--ف زا ى--خر--ب .دراذگ--ب نآ زا س--پ و شي--پ ىا--ه لا--س
 ت--صر--ف .دنت--سه تاراخت--فا ن--يا ندو--بر دد--ص رد ،ا--ه م--سار--م ن--يا رد ك--يژو--لو--ئد--يا و ى--ساي--س ىا--هروا--ب ندروآ ناي--مب
 .تسا هتفرگ دوخ هب هفايق و لكش نارازه هنافساتم ىبلط

 بز-ح و ت-يرث-كا ناي-ياد-ف نا-مزا-س ،ى-تاذ ىبل-ط ت-صر-ف د-ها-ش ا-م ،نار-يا مدر-م ري-خا ى-هاوخ-يدازآ شبن-ج رد
 ىد---هم و ىو---سو---م ني---سح ري---م زا ت---يام---ح ه---ب ادد---جم ،نا---ير---ج ود ن---يا .ميت---سه مدر---م شبن---ج دد---جم فار---حنا رد هدو---ت
 ه-ب اه-نآ .د-نا هدز ت-سد۱۳۶۰ ىا-ه لا-س رد ى-ساي-س ناي-ناد-نز ما-ع لت-ق رد ميژر ىا-ه هر-هم ن-يرتمه-م زا ن-ت ود ،ى-بور-ك
 چي---ه هتب---لا .دن---شا---پ ى---م ا---م هم---ه مش---چ رد كا---خ ،د---ندو---ب نآ ناروا---ي زا دو---خ ه---ك ت---يان---ج هم---ه نآ ىروآدا---ي مد---ع ا---ب دم---ع
.دشاب هدمآ اه نابايخ هب ىسايس هورگ ود نيا رطاخب ىسك هك مرادن ىداقتعا

 ديل-پ ميژر ن-يا ناي-نا-ج و ني-لوئ-سم ه-ك د-ند-ها-ش ،ا-ه لا-س ن-يا هم-ه  ى-ساي-س ناي-ناد-نز و اد-هش ىا-ه هداو-نا-خ
 ر-يزو ت-سخن هش-تآ ود ناي-ما-ح زا ت-سا هدو-ب هت-شغآ ۱۳۶۷ نات-سبا-ت زا شي-پ ىا-ه ما-ع لت-ق نآ رد نا-شدو-جو ما-مت ه-ك
 و ت-يرث-كا ناي-ياد-ف ىا-ه نا-ير-ج  »ت-كر-ب« ه-ب ري-خا ه-لا-س دن-چ رد و دنت-سه ،ىو-سو-م ني-سح ري-م ،ت-شحو ت-لود ق-با-س
 نا--ير--ج ود ه--ك ت--سا نآ ر--طاخ--ب اقي--قد ر--ما ن--يا .د--نو--ش ى--م ى--فرع--م مدر--م ه--ب بل--ط حال--صا حان--ج ناون--ع ه--ب هدو--ت بز--ح
 زا ناو--ت ى--م ىو--سو--م ني--سح ري--م ناي--ما--ح زا .د--نروآ ى--من باس--ح ه--ب ار ۱۳۶۰ لا--س ىا--هرات--شك ،رو--بز--م بل--ط ت--صر--ف
 رور---ت ،ه---نو---من ناون---ع ه---ب نا---ير---ج ود ن---يا ناراداو---ه و اض---عا ،در---ب ما---ن ۱۳۶۰ ىا---ه لا---س ىا---ه ما---ع لت---ق ىل---صا نيل---ما---ع
 ر--ه ىت--مال--س و هدر--ك حيبق--ت ار ميژر ناي--نا--ج ن--ير--ت ت--سپ زا ىك--ي و تا--عال--طا ترازو ناراذ--گ ناين--ب زا نا--يراج--ح ديع--س
 ىو هدننك-ش ىت-مال-س ىار-ب هت-فر-گ رار-ق ميژر بض-غ درو-م ىو ه-ك زي-ن نون-كا م-ه .د-نا هدر-ك ى-م وزرآ ار ىو ر-تدوز ه-چ
 ه--ك راوخ--نو--خ و ه--ناو--يد ىراف--غ ىدا--ه ،ى--مال--سا ىروهم--ج رب--هر ردار--ب ىا هن--ما--خ ىدا--ه زا ناو--ت ى--م هلم--ج زا .دن--نارگ--ن
 ر-فا-ك ر-ه نو-خ نتخ-ير ه-ب مس-ق و د-ش ى-م ر-ها-ظ ا-ه ه-ما-نزور و نو-يز-يول-ت رد ت-سد رد ىتل-ك ا-ب هراوم-ه ا-ه لا-س نآ رد

 رد ميژرد-ض تار-هاظ-ت رد ا-ه ىم-خز نت-شك نا-مر-ف ه-ك ىز-يرب-ت ىو-سو-م ني-سح دي-س هللا ت-يآ ،دو-ب هدرو-خ ى-بالق-نا د-ض



٥
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 ا---ب ميژر د---يد---ش درو---خر---ب زا هزور---ما و د---ش ر---شتنم زي---ن نا---مز نآ ىا---ه ه---ما---نزور رد و در---ك ردا---ص ار ۱۳۶۰ ىا---ه لا---س
 نآ رد روش-ك ل-ك نات-سداد ىع-نا-ص ف-سو-ي ،ت-سا ىو-سو-م ني-سح ري-م صر-ق ا-پ ور-پ ناراداو-ه زا ،دن-ك ى-م ه-يال-گ مدر-م
 ناي-ما-ح و ن-يركفت-م زا ميژر ساس-ح ىا-ه داه-ن زا ىراي-سب رد ىنيم-خ هژ-يو هدن-يا-من ا-ه ىني-يو-خ دم-حم دي-س و نارود
 نات--سبا--ت رد روالد و ى--ساي--س ناي--ناد--نز رات--شك ندر--ك هت--سجر--ب ،هد--نراگ--ن داقت--عا ه--ب .دنت--سه ىو--سو--م ى--تديق--ع ى--ساي--س

 و هت--سش ى--كا--پ بآ ا--ب ار نآ ناي--نا--ج و ت--يان--ج هم--ه نآ ى--ما--مت ه--ك ت--سين ى--فار--حنا تد--شب ركف--ت ن--يا زا ىاد--ج ۱۳۶۷
 رات-شك د-ح زا شي-ب ىىا-من گرز-ب ا-ب هراوم-ه ،هدو-ت بز-ح و ت-يرث-كا ناي-ياد-ف بل-ط ت-صر-ف نا-ير-ج ود .دنشخب-ب راخت-فا
 رد ه--ك ت--سا ى--تا--يان--ج هم--ه نآ زا ى--موم--ع راك--فا ندر--ك هارم--گ دد--ص رد ه--ناد--ما--ع ،۱۳۶۷ لا--س رد ى--ساي--س ناي--ناد--نز
 نابل-ط حال-صا زا نون-كا م-ه ش-نارا-كراد-نا ت-سد زا ىراي-سب ه-ك ى-ميژر ا-ب ى-هارم-ه ا-ب ۱۳۶۰ ه-هد ىىادت-با ىا-ه لا-س
 .دندوب ديلپ ميژر نيا مرج كيرش ،دنتسه اهنآ تيامح دروم

 هت--شاد--ن نار--يا ى--تازراب--م شبن--ج ىاد--هش تيل--ك ت--شاد ى--مار--گ ىار--ب ىصخش--م زور ها--گ چي--ه ا--م ه--ناف--سات--م
 ا--ه ناد--ب اد--هش ن--يا ى--ساي--س و ى--نا--مزا--س تاقلع--ت و ى--ساي--س ىا--ه نا--مزا--س راي--سب عون--ت اه--نآ ن--يرتمه--م زا ىك--ي .ميا
 ىار---ب ىغيلب---ت ت---سا نك---مم زور ن---يا نييع---ت ،هكن---يا ر---طاخ---ب ت---شاد ى---مار---گ ن---يا ىار---ب ىزور باخت---نا ،الم---ع .ت---سا هدو---ب
 تيع-قاو ن-يا راو ه-يان-ك هاگ-يا-ج .ت-سا هد-ش نك-مم ري-غ ،ت-فر-يذ-پ دن-هاوخ-ن رگ-يد ىراي-سب ه-ك ددر-گ ى-بز-ح ا-ي و نا-مزا-س
 ر-ت نيگ-نر هيق-ب زا نا-شدو-خ نا-ير-ج ه-ب قلعت-م ىاد-هش نو-خ ،ى-ساي-س ىا-ه نا-ير-ج نا-گد-نا-م زا-ب هم-ه ىار-ب ه-ك ت-سا ن-يا
 ى---م ر---س دا---ير---ف ى---تديق---ع و ى---ساي---س ناي---ناد---نز ىدازآ ىار---ب ا---م هزور---ما .دنت---سين نآ ه---ب فارت---عا ه---ب ر---ضا---ح ا---ما ،ت---سا
 ه----ب ك----يدز----ن ىرك----ف قلع----ت ا----ب ى----ساي----س ناي----ناد----نز ىدازآ ،ى----ساي----س ني----لاع----ف زا ىراي----سب راك----فا ت----شپ س----پ رد ا----ما ،مي----هد
 ر-طا-خ قلع-ت ر-طاخ-ب اهن-ت ه-ك ى-مو-ق ا-ي و ىن-يد ىا-ه تيل-قا ،ناي-ناد-نز زا ها-گ چي-ه الث-م و دراد رار-ق ت-يو-لوا رد نا-شدو-خ
 لا-س ما-مت رد رتم-ك ه-ك ت-سا ن-يا تيع-قاو .مين-ك ى-من ىدا-ي ،د-نا هد-ش ماد-عا و هدات-فا ناد-نز ه-ب دو-خ ى-مو-ق ا-ي و ىب-هذ-م
 .ميا هدربن ىمان ىىاهب ناگدش مادعا زا هدش راذگرب همانرب ىسايس ناينادنز و ادهش ىارب هك ىىاه

 نداد ش--ها--ك رگ--يد ىو--س زا و ه--نابل--ط ت--صر--ف و ت--سردا--ن ىا هراگ--نا ،ىرگ--يد ر--ب ت--يان--ج ك--ي ندر--ك هت--سجر--ب
 و ت-سا هدر-ك ت-يان-ج ت-ير-شب هيل-ع ،شت-موك-ح ىا-ه لا-س ما-مت رد ى-مال-سا ىروهم-ج ميژر .ت-سا ىدع-ب تا-يان-ج تار-ثا
 .ميت-سه شر-ضا-ح و ى-ح د-ها-ش ا-هزور ن-يا رد ه-ك ،داد د-هاو-خ ه-مادا نآ ه-ب ،شا ىرالا-س ه-يا-مر-س ديل-پ تي-ها-م ر-طاخ-ب
 ه--ب مش--چ هراوم--ه ى--ساي--س ىا--ه ها--گ هر--گ زا ىراي--سب رد ،د--نور ى--من شي--پ ه--ب نا--مز ا--ب ا--م ى--ساي--س ني--لاع--ف ه--ناف--سات--م
 ى-ساي-س باز-حا و ا-ه نا-مزا-س .دن-شا-ب شد-ها-ش ه-ك دن-هاو-خ ى-من ا-ي و دنني-ب ى-من ار ول-ج ه-ب ور هدن-يآ و د-نراد هت-شذ-گ
 لي--لد نيم--ه ه--ب و دنن--ك ى--م هدافت--سا ى--ساي--س ىا--ه ش--كاش--ك رد دو--خ ىونع--م ىا--ه ه--يا--مر--س ناون--ع ه--ب دو--خ ىاد--هش زا
 دن--نا--م ى--بالق--نا د--ض و ى--مدر--م د--ض ىا--ه نا--ير--ج رگ--يد ىو--س زا .دن--هد ى--م تيم--ها ىرگ--يد ر--ب صا--خ هرود ك--ي ه--ب ت--سا
 شبن-ج ع-فان-م ا-ت د-نر-ب ى-م دو-س دو-خ صا-خ ى-ساي-س فاد-ها ىار-ب ىراذ-گ تواف-ت ن-يا زا ،هدو-ت بز-ح و ت-يرث-كا ناي-ياد-ف
 سار--ه و ت--شحو داج--يا ،راي--سب ىا--ه ىريگت--سد ،ميژر ى--شيا--من تا--باخت--نا زا س--پ هتف--ه دن--چ رد مدر--م رات--شك .مدر--م
 لا---س رد نوي---بالق---نا ما---ع ىا---ه رات---شك زا ر---ت تيم---ها م---ك ا---ي و ر---ت شزرا رتم---ك ا---يآ ،نار---يا مدر---م ري---خا  ماي---ق  رد راي---سب
 ؟تسا ۱۳۶۷ ناتسبات اي و ۱۳۶۰ ىاه

 ن--يد--لاو نت--شك ،ا--ه هداو--نا--خ ند--نا--شا--پ م--ه زا ،ى--نا--منا--خ ى--ب ا--ي و رف--ن ا--ه د--ص ا--ي و رف--ن ك--ي نت--شك زا ت--يان--ج
 و ا-ه ناس-نا ه-ب ىت-مر-ح ى-ب و رق-ف ،جار-خا و ىراكي-ب ،ى-عامت-جا و ىگن-هر-ف تاقلع-ت و ه-نا-شا-ك و ه-نا-خ زا ديعب-ت ،ناد-نزر-ف
 حور و بل--ق رد ت--فر--گ د--هاو--خ و هت--فر--گ ترو--ص نار--يا ىراد ه--يا--مر--س ميژر ط--سو--ت ه--ك رگ--يد ىا--ه ىت--لاد--ع ى--ب ىراي--سب
 ىا-ه لا-س رد نوي-بالق-نا ما-ع رات-شك زا ر-ت راذ-گ ري-ثا-تو رتمه-م ه-جو چي-ه ه-ب ۱۳۶۷ نات-سبا-ت رات-شك .ت-سا نآ ناي-نا-بر-ق
 ىار---ب .د---شا---ب ى---من ر---ت عيج---ف ت---سا هدر---ك ه---بر---جت و ى---گد---نز ار نآ ه---ك ىل---سن ىار---ب مادكچي---ه و ت---سين ۱۳۶۰ ه---هد هي---لوا
 ن--ير--تد--ب ،د--ش هد--هاش--م ا--هرا--ب و ا--هرا--ب شملي--ف ه--ك نار--هت ىا--ه نا--باي--خ رد رت--خد ك--ي را--ب ت--يان--ج لت--ق ا--م زور--ما مدر--م
  .دنشابن رگيد ىكي دهاش هدنيآ رد دنراوديما و ،تسا عياجف
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 ىت-ح ا-ي و ى-مال-سا ىروهم-ج نارود رد ى-ساي-س ناد-نز هد-يد-پ ا-ب ىت-خان-ش هع-ما-ج درو-خر-ب ن-يرتم-ك ه-ناف-سات-م
 هت--خادر--پ ،ر--بار--با--ن درب--ن ك--ي رد ري--سا و ى--نا--بر--ق ك--ي ناون--ع ه--ب ى--ناد--نز ه--ب ىىا--ج رتم--ك رد .ت--سا هد--شن ها--ش ميژر نارود
 رگ--يد عو--ن زا ىر--شب ا--ي و نا--مر--هق ك--ي ى--ساي--س ى--ناد--نز ،ى--ساي--س ني--لاع--ف زا ىراي--سب ىت--ح و مدر--م ىار--ب .ت--سا هد--ش
 ا-م ني-سحت ه-ك ه-نو-گ نام-ه .دو-ش ى-من هاگ-ن ىمل-ع ،تروص-ب د-نا هت-فر-گ رار-ق نآ رد ه-ك ىط-يار-ش و دار-فا ن-يا ه-ب .ت-سا
 ند-ير-ب و ى-شا-پور-ف ىت-سيا-ب ى-من ،ت-سين اه-نآ ك-يژو-لو-ئد-يا و ى-ساي-س شور و ط-خ شر-يذ-پ ىنع-م ه-ب مواق-م ناي-ناد-نز زا
 ن-يا .ت-سناد دار-فا ن-يا هزراب-م و ه-نارا-كاد-ف هت-شذ-گ هم-ه ى-شو-مار-ف ب-جو-م ار ناي-ناد-نز زا ى-خر-ب ناد-نز و هجنك-ش ر-يز
 ،"هد--نزا--ب" هوز--ج ه--مدق--م رد سان--ش ق--ح بار--ت ءهتف--گ ه--ب .ت--سا ر--بار--با--ن هزراب--م ن--يا رد درب--ن ى--گديچي--پ زا ى--ناش--ن هتك--ن
۳ ".دراد طابترا مكاح ىسايس ميژر تابث نازيم و ىتاقبط هزرابم تدح اب هجنكش تدش"

 هت--فر--شيپ ىا--هروش--ك زا ىژو--لونك--ت و ىتعن--ص ت--فر--شيپ و ىداصت--قا رظ--ن زا ه--ك نار--يا نوچم--ه ىروش--ك ر--گا
 ر-ت راد ول-ج و ر-ت هت-فر-شيپ اه-نآ زا ،ا-ما مدر-م  بو-كر-س و ناد-نز ،هجنك-ش ،ندر-براك-ب رد ،ت-سا ر-ت بق-ع ىراد ه-يا-مر-س
 قر-ف م-ه ا-ب ا-ه تو-ق و فع-ض هطق-ن ،دنت-سين رادرو-خر-ب ت-مواق-م د-ح ك-ي زا د-نو-ش ى-م هجنك-ش ه-ك ىن-يزراب-م .د-شا-ب ى-م
 زا ى---ساي---س ناي---ناد---نز ما---مت .دنكش---ب ار ىزراب---م چي---ه د---ناو---ت ى---من ه---جو چي---ه ه---ب نم---شد ،د---شاب---ن ىفع---ض ر---گا و دن---ك ى---م
 ىا-ه هجنك-ش و ا-هراش-ف ر-يز رد ه-ك ىدار-فا ىت-ح ا-ي و د-ند-ش ماد-عا ا-ي و د-ندي-شك ى-ناد-نز ،د-ندر-ك ت-مواق-م ه-ك ىدار-فا
 ن--يا نارود رد .د--نا هدو--ب  ميژر هيل--ع و ىزاد--نار--ب رات--ساو--خ ،نآ زا شي--پ ،دنت--خادر--پ ىراكم--ه ه--ب و د--ند--ير--ب ،ه--ناي--شحو
 ،هدو-ب نا-ير-ج رد ىخ-يرا-ت ،ىگن-هر-ف و ى-تاقب-ط ىداع-با رد ،"ت-سين و ت-سه " ىار-ب ىگن-ج ،ر-بار-با-ن و ى-نالو-ط ش-كاش-ك
 ه-ب ناو-ت ى-من هدات-فا كاخ-ب ناروالد نآ ىار-ب اهن-ت ى-ناو-خ هي-ثر-م ا-ب و ت-سا هدر-ك هبل-غ ىرگ-يد ر-ب ىك-ي ىا هل-حر-م رد ه-ك
.داد همادا راكيپ نيا

 هجنك---ش ر---بار---ب رد در---ف ت---مواق---م .دراد---ن قلع---ت ى---هور---گ و در---ف ه---ب و ت---سا ى---تاقب---ط ا---سا---سا ى---بالق---نا هزراب---م
 تي---موكح---م ت---هج ىت---سيا---ب ى---م هشيم---ه .ت---شاد دود---حما---ن ت---مواق---م ِراظت---نا سكچي---ه زا ت---سيا---ب ى---من و ت---سا دود---حم
 زا س---پ ،ت---سردا---ن و و ىتن---س ركف---ت ك---ي سا---سا ر---ب ه---ناف---سات---م ه---ك ،نآ ناي---نا---بر---ق ه---ن و د---شا---ب نا---ناب---ناد---نز و ميژر ىوس---ب
 تاي--ح نارود ني--سپ او اهن--ت و دو--ش ى--م شو--مار--ف ىو ىا--ه شزرا و تازراب--م ما--مت ،هجنك--ش ر--يز در--ف نداداو و ند--ير--ب
 رد ار ىدار--فا ،۱۳۶۰ ه--هد رد ى--مال--سا ىروهم--ج رگ--نار--يو ،ناد--نز .د--نري--گ ى--م رظ--ن رد ار ىو ى--تازراب--م ا--ي و ى--ساي--س
 ها-گ ه-ك ،ت-خا-س ىرگ-يد ىا-ه مدآ ،دار-فا ن-يا زا و داد هول-ج ه-نوراو ار ا-ه تيع-قاو ،در-ك ه-لاچ-م و ه-ل ،دو-خ فوخ-م ماظ-ن
 تازراب-م هق-با-س ىت-سيا-ب هراوم-ه و دراد-ن رابت-عا ناد-نز رد ى-فارت-عا چي-ه .دو-ب هد-ش لاح-م و تخ-س اه-نآ ى-سان-ش زا-ب
 و سا-----ي و ىزوري-----پ و ىدنل-----بر-----س زا نآ تاعب-----ت هم-----ه و هزراب-----م .دروآ داي-----ب و درم-----ش مرتح-----م ار هجنك-----ش ناي-----نا-----بر-----ق ن-----يا
 ،ى--تاقب--ط هزراب--م ن--يا رد ه--ك ت--شاد داي--ب ىت--سيا--ب .ت--سا نات--سدار--ف هيل--ع نات--سدور--ف ى--تاقب--ط درب--ن زا ى--شخب ،ت--سكش
 هم-ه ا-ب ىت-سيا-ب .دنت-سه ىراد-يا-پ و ت-مواق-م رد  ىىا-ه ت-يدود-حم ىاراد اه-نآ هم-ه و د-نور ى-م م-ه گن-ج ه-ب ا-ه ناس-نا
 اهن-ت ،هزراب-م ن-يا رد .در-ك عا-فد ناي-ناد-نز ى-ناس-نا تيثي-ح و فر-ش زا و ماد-قا ،ماد-عا و ناد-نز ،هجنك-ش هيل-ع تا-ناك-ما
 رد ،ت-سين ى-تاقب-ط هزراب-م ىار-ب ىخ-سا-پ و وگ-باو-ج ه-جو چي-ه ه-ب ر-شب قوق-ح ناون-ع ت-حت ى-ناس-نا رو-ش و تا-ساس-حا
.دنام ىمن ىناوخ هيثرم و فراعت ىارب ىىاج ،ىگدنز و گرم ،شكاشك نيا

 تيع----ضو و نارود رد ت----ير----شب هيل----ع ت----يان----ج ا----ي و هع----قاو ر----ه تيم----ها ،ه----ك ت----سا دقتع----م هد----نراگ----ن ،نا----يا----پ رد
 و نا-گدنس-يو-ن زا ىراي-سب لت-ق ث-عا-ب ه-ك ىا هري-جنز ه-ب مو-سو-م ىا-ه لت-ق .ت-سا ى-سرر-ب ل-با-ق شدو-خ صا-خ صخش-م
 لا--س ري--ت ۱۸ هع--قاو رد ميژر گرز--ب ت--يان--ج زا رتمه--م ،شرآ هل--جم مرتح--م نالوئ--سم داقت--عا ه--ب ا--يآ د--ش ا--م ناركفن--شور

 ىا---ه نار---حب رد ندات---فا زا ميژر ىراد ه---يا---مر---س و د---سا---ف تي---ها---م زا ى---شا---ن ه---ك تا---يان---ج ن---يا مواد---ت ا---يآ ؟ت---سا ۱۳۷۸
 نار--حب ت--سين ىرگ--يد نادن--چ تد--م ىار--ب ش--تاي--ح مواد--ت و لرتن--ك ه--ب ردا--ق ى--مال--سا ىروهم--ج ميژر ؟ت--سين هدو--ب ددعت--م
.درگ ىم ار شنابيرگ ،رگيد ىنارحب زا سپ
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 س--پ ىىادت--با ىا--ه لا--س رد نوي--بالق--نا ر--بار--با--ن گن--ج و ا--ه رات--شك نارود زا ،ت--سا نا--مياز نوچم--ه بالق--نا  
 تا-يان-ج ن-يا د-ها-ش ا-م زور-ما ه-ب ا-ت و ىدع-ب ى-ناس-نا ع-ياج-ف و ۱۳۶۷ نات-سبا-ت رات-شك ا-ت ،۱۳۶۰ ه-هد و ۱۳۵۷ نمه-ب زا
 نار--حب هل--صا--ف و ر--ت ها--تو--ك و ها--تو--ك ى--نا--يا--پ ىا--ه ت--عا--س و ا--هزور رد نا--مياز ىا--ه درد هل--صا--ف .ميا هدو--ب ا--هرات--شك و
 رد ت-سا-م ا-ب هراوم-ه نا-مياق-فر دا-ي و ميو-ش ى-م ر-ت ك-يدز-ن بالق-نا ه-ب ا-م .ددر-گ ى-م ر-ت ها-تو-ك و ر-ت ها-تو-ك زي-ن ميژر ىا-ه
 ناگم-ه ىار-ب ر-تاب-يز و رت-هب ىىاي-ند زا اه-نآ نا-مرآ ه-ب ا-م قش-ع رو هلع-ش هشيم-ه نا-شدا-ي ،ى-نالو-ط ىا-ه لا-س ن-يا ما-مت
.تسا

 ۲۰۰۹ هیئوژ

:عبانم
۱- Michel Foucault, Discipline and Punish, Translator Alan Sheridan, ۱۹۷۵, ۱۹۷۷ in English.
 ار نآ ۱۳۸۷ لا-س رد ى-ن ر-شن و هد-ش هم-جر-ت ى-سرا-ف ه-ب شو-خر-س وكي-ن و هد-يد-ناه-ج ني-شفا ط-سو-ت "هيبن-ت و تاررق-م" :ناون-ع ا-ب بات-ك ن-يا
 .تسا هدرك رشتنم
.۱۳۶۳ رويرهش ،ادهش زا )نت ۱۰۲۳۱( ىشخب تاصخشم و ىماسا ،۲۱۹ هرامش دهاجم هميمض – ۲
 .۱۳۶۳ دنفسا ،سانشقح بارت همدقم ،)راكيپ نامزاس قباس ناراداوه( دئوس رد ىناريا نايوجشناد هيداحتا ،هدنزاب -۳
.تسا هدش رشتنم ،۱۳۸۸ هام دادرم ،۱۰۳ هرامش ،شرآ هلجم رد هلاقم نيا
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