
 ةسزخ 

 ةِ اضالم ؾوًای اؼعالح در ه عٓد حإن دٕگس چٖش ده يٖان در کِ اضت چٖشی يؿَای ةِ هغت، در ةسزخ

 ؾاهى ةسزخ ؾاهى ةِ ًّچٌَٖ. اضت" كٖايت#ادسهی حْان ه حْان إٌ ياةٌٖ کِ عٓد يی گفتِ" حْاٍی# ؾاهًی

 .گَٕٓر يی ٍٖش دٖال ه يثال

 ةسزخ ؾاهى کٖفٖت

 ٍؼٖس يادُ آثار ههی ٍٖطت يادِّ ٕؿَی اضت، يادُ از يعوق" داهی# يخسد ٍفص ؾاهى ياٍَر ةسزخ، ؾاهى کٖفٖت

 .رؤٕا ه دٓاب ؾاهى ًّاٍَر ؼرا، ه عکن ه رٍگ ه اضت حرهد ه اٍرازُ دارای ٕؿَی دارد را ْإٌ ه کى ه کٖف

 كسآن در ةسزخ

 آيرُ ٕٓ إِٓ اهسحًٌ ضٓرُ ه ۳ٖ إِٓ اهفسكان ضٓرُ ه ٓٓٔ إِٓ اهًؤيَٓن ضٓرُ در كسآن در ةار ٖ ةسزخ هفغ

 افساد کوی حطاب ةِ آن در کِ كٖايت دٍٖای از غٖس  کِ عٓد يی اضتفادُ يعوب إٌ کايال كسآن إٓات از. اضت

 گَٕٓر يی اؼعالحا را آن کِ دارد هحٓد كٖايت دٍٖای ه دٍٖا إٌ ةٌٖ در دٕگسی  دٍٖای ، عٓد يی رضٖرگی

 گسفتِ كسار آدست ؾاهى ه دٍٖا ؾاهى ةٌٖ در کِ ؾاهًی ٕؿَی ةسزخ  ؾاهى.  هاضعِ ه حائن ٕؿَی ةسزخ.  ةسزخ ؾاهى

 رضٖرگی ةإر كٖايت در ه اضت ٍغرُ رضٖرگی افساد کوی حطاب َّٓز إَکِ ةا ّى ةسزخ ؾاهى در هْزا ه. 

 رٕاض يٌ رهضِ ايا اهلتس: »  اٍر فسيٓدُ کِ اضت إٌ.  يؿزب ةؿضی ه يتَؿًَر ةؿضی ، يذتوفَر افساد ، ةغٓد

 يَشهِ ةِ ٕا ه ةْغت  ةاغْای از اضت ةاغی يَشهِ ةِ ٕا اٍطان ةسای كتس ؾاهى«  اهَٖسان حفس  يٌ حفسُ اه ، اهخَِ

 اّن ه ، عٓد يی عسهع ضؿادتغان ، يسدن ه تٓفی آن ًّان از ، ضؿادت اّن.  حَْى گٓداهْای از اضت گٓداهی

 كسآن کَر يی دالهت يعوب ًٌّٖ ةس إِٓ إٌ.  گسدد يی آغاز ةسزدٖغان ؾزاب ، يسدن  آن ًّان از ، ؾزاب

 ةسای عٍٓر يی ٍگْراعتِ يَتؼس ظٓر ًٌّٖ علی چِ ه ضؿٖر چِ ، يسدم ، كٖايت از كتن کِ گٕٓر ًٍی

 کِ را زيان آن ةتَٖی اگس فسيإر يی هْزا ه.  ةسٍر يی ةطس اٍتؼار  حاهت ٕم در ًِّ هكت آن تا ه ٍْإی يحاکًِ

 ةرٍغان فلط ه را  کافسان کًال ه تًام ةِ گٖسٍر يی تحٕٓن ، کََر يی تٓفی ، کََر يی ادز إَٓر يی  فسعتگان



 ههی ٍٖطت کار در دٕگس ةرن إٌ" .  ةسزخ ؾاهى ؾزاب#  دارٍر يی يؿزب را إَْا ه ، پٓضر يی ةؿر کِ ياٍر يی

 آٍْا ةِ ه زٍَر يی را إَْا ، ضس پغت ه ره پٖظ از« ادةارّى ه هحّْٓى ٕضسةٓن. »  ّطت ؾزاةظ يؿزهم

 فساز ده إِٓ إٌ«.  هوؿتٖر ةؼالم هٖص اهوِ  ان ه ، إرٕکى كريت ةًا ذهم. »  ةچغٖر را ضٓزان ؾزاب گَٕٓر يی

 ٕکرٕگسٍر  يکًن فساز ده إٌ«.  هوؿتٖر ةؼالم هٖص اهوِ ان ه: »  دٕگس ه« إرٕکى  كريت ةًا ذهم»  ٕکی:  دارد

  اٍطان ذٌّ ةِ فٓرا ، عٓد يی دردٍاك ؾزاةْای ؼحتت کِ هكتی. 

 ًّٖغِ كسآن ؟ دراهٍر ظسف از ٍٖطت ػوى ةاهوِ اهؿٖاذ إٌ إٓا ؟ کَر يی ؾزاب چٌَٖ درا چسا کِ إٓر يی

 دضتْای  کِ اضت چٖشّإی آن يٓحب ةِ ًِّ إَْا« إرٕکى كريت ةًا ذهم: »  دّر يی حٓاب إَعٓر

 ةِ کِ اضت ٍؿًْٖإی ه ؾزاةْا ، ٍؿًْٖا يتلاةال ه ؾزاةْا إٌ تًام ٕؿَی ، اضت فسضتادُ پٖظ را آٍْا دٓدتان

  إٌ کِ كسآن إٓات.  کَر ًٍی ػوى دٓدش ةَرگان ةِ ّسگش درا.  إر فسضتادُ  پٖظ را آٍْا دٓدتان دضت

 يطئوِ در كسآن ٕؿَی دٓرد يی  چغى ةِ اهْی يغٖت ؾًٓم ًّٖغِ ، كسآن در.  اضت زٕاد رضاٍر يی را يعوب

 دٕگس ةؿضی ههی اضت اهْی يغٖت تحت ايٓر ةؿضی ةگٕٓر ه ةاعر ثَٓی يثال کِ ٍٖطت چٌَٖ اهْی يغٖت

 ارادُ ةِ  چٖشی ّس اٍتطاب ههی اضت اهْی يغٖت تحت چٖش ًِّ گٕٓر يی ةوکِ ، ٍٖطت  اهْی يغٖت تحت

 ه ةغس دٓد ظسٕق از دراهٍر ةِ اٍتطاةظ  ّى ةغس کارّای.  اضت دٓدش ؾوت ه ضتب يخسای از دراهٍر

 . اهضت ارادُ ه ادتٖار

 هٕژگی از ٕکی. اضت پسدادتِ ّا هٕژگی إٌ ةِ چَری إٓات در كسآن. دارد را دٓد داص ّای هٕژگی ةسزخ

 .  اضت عب ه رهز داعتٌ ةسزخ ؾاهى ّای

 دارد دٍٖای عب ه رهز ةا عتاّتی کِ درٕافت تٓان يی ههی اضت ٍپسدادتِ آن کٖفٖت ةِ كسآن کِ چَر ّس 

 اهَار:  فسيإر يی دراهٍر. ةاعر داعتِ تفاهت دٍٖإی زٍرگی ةا آن زيان ه ظٓل إٌ کِ اضت يًکٌ ههی

 آتظ عتاٍگاّان ه ةايرادان ّس اهؿزاب؛ اعر فسؾٓن آل اددوٓا اهطاؾِ تلٓم ٕٓم ه ؾغٖا ه غرها ؾوْٖا ٕؿسضٓن

 ؾزاةی در را فسؾٓن آل کِ عٓد يی گفتِ عٓد يی پا ةس كٖايت کِ َّگايی ه عٓد يی ؾسضِ آٍان ةس دهزخ



 اٍطان ره إٌ از. اضت اٍطان دٍٖإی اؾًال از پاضخ ه پسضظ ةسزخ ّای هٕژگی دٕگس از.   کَٖر هارد دردٍاک

 .  إٓر يی در ةسزدی دهزدی ٕا ةسزدی ةْغت ةِ حا آن در دٓد ؾًوکسد اضاس ةس

 ٍؿًت ه آضإظ گٍِٓ ّس از"  ةسزدی ةْغت"  در ةاعر هحٖاٍی ّای آيٓزُ پإِ ةس هی ؾًوکسد اٍطاٍی اگس

 ؼفات ةا ّإی گسهُ از ًٍٍِٓ ؾَٓان ةِ چَری إٓات در کِ گسدد يی ةسدٓردار ةْتس ه دٍٖا يغاةِ ّای

 اعذاص ٕا ه" ٙ٘ ه ٘٘ إِٓ هاكؿِ# درا ةِ يلسةان ه" ٓٗٔ ه 6ٙٔ إِٓ ؾًسان آل#  عْٖران چٓن يغذؽی

 .  ّطتَر يَر ةْسُ ةسزدی ةْغت از کِ کَر يی ٕاد" 6ٕ ه ٕٓ إِٓ ٕص#  ٍخار حتٖب چٓن داؼی

 ه دهزخ گسفتار ةسزخ ؾاهى در گًساُ ه گس تکزٕب کافسان ه عًال اؼحاب چگٍِٓ کِ کَر يی ةٖان يلاةن در

 غافس.#ةاعَر يی يؿزب چگٍِٓ دهزدی ةسزخ در اه آل ه فسؾٓن ٕا ه" ٖٙ تا ٓٙ إٓات هاكؿِ.# ّطتَر آن آتظ

 ةستس ايکاٍاتی از ره إٌ از. اضت رضتادٖش ةْغت ةا آن ًّاٍَری ةسزدی ةْغت ّای هٕژگی از" 56 ه 5۳ إِٓ

 در آٍان" ٓٗٔ ه 6ٙٔ ؾًسان آل.#عٍٓر ًٍی اٍرهُ ه حشن گسفتار ّسگش ه ةاعَر يی ةسدٓردار دٍٖإی زٍرگی از

 آٍان"  ًّان.# ةاعَر يی ةسدٓردار اهْی ّای ٍؿًت ه ؾعإا از ه ّطتَر عاديان ه دٓعحال ةسزدی ةْغت

 ه ۳ ه 5 إِٓ يحًر. # ّطتَر يَر ةْسُ اهْی فضن از ه ةٓدُ ةسدٓردار داظس آضٓدگی از حا آن در چٌَٖ ّى

 ؾزاب اكطام ه آٍاع گسفتار آن در افساد ه دارد هحٓد ضذتی عسإط ٍٖش ةسزدی دهزخ در يلاةن در"  ًّان ٍٖش

 ه ٕٙ إِٓ هاكؿِ#  حٓعان ه داغ ّای آب از ؾتارتَر دهزدٖان هٕژُ ةسزدی ّای ؾزاب.  ّطتَر دردٍاک ّای

" 56 ه 5۳ إِٓ غافس#  آن ةری ه ٍادٓعإَری" ٖٙ إِٓ اٍؿام#  دفت ه اّاٍت" 6ٕ ه ۳ٕ إِٓ ٍٓح# آتظ" ٖٙ

 آگاُ اهْی رحًت از يحسهيٖت از را يخسيان فسعتگان ه دارٍر کايوی آگاّی دٓد هضؿٖت از ةسزخ در ةسزدٖان

 يی ره إٌ از رهٍر يی ةسزخ ؾاهى ةِ ٍٖش دٕگسی کطاٍی يٖسٍر يی کِ کطاٍی از غٖس" ٕٕ إِٓ فسكان.#ضازٍر يی

 . اضت فساّى ٍٖش اٍر ًٍسدُ کِ کطاٍی ةسای حتی آن ةِ هرهد ايکان کِ اضت ؾاهًی ةسزخ کِ گفت تٓان

 آن در دهةارُ اٍطان ه عٓد يی آغاز يسديان ةٖغتس ةسای يسگ از پص کِ اضت ؾاهًی ةسزخ ؾاهى ّسحال ةِ 

 دٓاَّر ضس ةِ ؾاهى آن در زيَٖی زيان از ةٖظ يرتی گٕٓا ه عٓد يی هارد حرٕری زٍرگی ةِ ه عٓد يی زٍرُ



 يی زٍرُ دهةارُ كٖايت ةا کِ عر دٓاَّر دٕگسی يسگ ةِ يتتال دهةارُ آٍان ةٖغتس ٕا ه ةسدی کِ إٌ ه ةسد

 . عٍٓر

 :  داد رخ ؾخٖتٔ ياحساي ةٓد، ةشرگ ؾوًاي از کِ ضسُ كرس ٍساكٔ يْري يحًر يال آدٍٓر يسحٓم ةسای

 .  ٍراعت کسدن افعار ةساي چٖشي ريضان ياُ رهزّاي از ٕکٔ در إغان

  کٌ تِْٖ چٖشي ه ةٖسهن ةسه: گٕٓر ئ ؾٖاهظ

 ةساي اهطالم هادي كتسضتان ةِ ٕکطسُ ه آير ةٖسهن يَشل از ٍراعت، پٓهٔ ّٖچ کِ حاهٔ در ٍساكٔ يسحٓم

 دٕر حال درإٌ. کسد غسهب آفتاب کى کى تا دٓاٍر فاتحِ ه ٍغطت كتسّا يٖان در رفت، كتٓر اّن زٕارت

 :  کَر ئ رهإت چٌَٖ دٓدش ٍساكٔ يسحٓم. گزاعتَر كتس دادن را حَازُ ه کَرٍر كتسي ه آهردٍر اي حَازُ

 .  دّٖر اٍخام را کارّا ةلِّٖ عًا. دارٕى ياؾخوِ: گفتَر يٌ ةِ حَازُ ًّساّٖان

ّٖت ؼٓرت ه کَى ةاز را کفٌ تا رفتى كتس دادن يٌ  کِ عر ةاز اي درٕچِ دٕرم ٍاگْان. ةگزارم داک رهي را ي

 يٌ. ةٓد عرُ ضَگفسش حٓاّسات ةا آن راُ کِ ةٓد ظسف آن در يخّوؤ كؽس ه ةٓد پٖرا ةشرگٔ ةاغ آن دادن

 کِ اظاق هارد ةٓد، كًٖتٔ حٓاّسات از كؽس ّاي دغت. رفتى كؽس ظسف ةِ ه عرم ةاغ آن هارد ادتٖار ةٔ

 اظسافٖان دٕرم ٍغطتى؛ ه کسدم ضالم. اٍر اظاق دهر دهرتا افسادي ه ٍغطتِ عذؽٔ اظاق، ؼرر در دٕرم عرم

 کِ دّر ئ حٓاب آٍْا ضؤاالت ةِ دٓعحاهٔ ةا ّى اه ه کََر ئ ضؤال ه احٓاهپسضٔ عذػ، آن از ّى

  عر دارج ه ةسگغت ه زد اه ةِ ٍٖغٔ ه رفت يسد آن ضًت ةِ ٕکطسُ ه عر هارد در از ياري ٍاگْان

 کسدٍر عسهع افساد دهةارُ. ةسگغت اههِٖ ؼٓرت ةِ ه عر ؾادي حاهظ کى کى ههٔ پٖچٖر ةذٓد درد از يسد آن

ّٖس يسد آن حال. رفت ه زد ٍٖظ را اه ه آير يار آن دهةارُ دٕرم گزعت، ضاؾتٔ. زدن حسف ةِ  ةاز ه عر يتغ

 يٌ: گفت يسد آن چٖطت؟ يار إٌ ه کخاضت إَخا ه کٖطتٖر عًا: پسضٖرم اه از. عر ؾادي يرتٔ از پص

 .  إر گزاعتِ كتس در يسا عًا االن کِ ّطتى اي يسدُ ًٌّٖ



 اكٓام از تا اٍر آيرُ ه اٍر يسدُ يٌ از كتن کِ ّطتَر يٌ ارحام افساد، إٌ. اضت يٌ ةسزدٔ ةْغت ةاغ، إٌ ه

 .  کََر احٓاهپسضٔ ّطتَر دٍٖا در کِ دٓد

 . . .  دًص ه رهزُ ه ًٍاز اّن يؤيٌ، ةٓدم يسدي يٌ کِ اضت إٌ يار إٌ كضِٖ ايا

 رفتى؛ حوٓ آٍْا ةٌٖ اؼالح ةساي يٌ. دارٍر اي يَازؾِ ه گفتگٓ دٓد يغتسي ةا دکأٍ ؼاحب دٕرم ٕکسهز

 يٌ. ةرّکارم عأّ پَج يٌ ٍِ،: گفت ئ يغتسي ه. ةرّکاري عأّ عظ تٓ: گٕٓر ئ دکان ؼاحب دٕرم

 دکان ؼاحب! ةگزر عأّ ٍٖى از ّى تٓ: گفتى ّى يغتسي ةِ ه! ةگزر عأّ ٍٖى تٓاز: گفتى دکان ؼاحب ةِ

 يطّوط يٌ ةس را يار إٌ دراهٍر کسدم، ضإؽ را اه حق يٌ ه ةٓد اه ةا حق چٓن ايا ٍگفت چٖشي ه عر ضاکت

 .  اضت فسيٓدُ

 ةِ ةسٍج کٖطِ ٕک ةسهم، ةٖسهن دٓاضتى چٓن ه کسد ةرركِ در دم تا يسا اه. کسدم دراحافؼٔ يسد آن از يٌ

 ةٖسهن درٕچِ از ه ةسگغتى راُ ًّان از يٌ!ةتسٕر ؾٖاالتتان ةساي آٍسا. اضت دٓةٔ ةسٍج إٌ: گفت ه داد يٌ

 را ةسٍج ه رٕذتى داک ه گزاعتى يسد آن رهي ةس را ّا دغت ٍٖطت، اي درٕچِ دٕرم کسدم، ٍگاُ هكتٔ. آيرم

 . عر ًٍٔ تًام ه دٓردٕى ئ ةسٍج آن از ّا يّرت. ةسگغتى يَشل ةِ ه ةسداعتى


