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راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان
اﺷﺨﺎص ﮐﻢ ﺷﻤﺎری اﯾﻦ ﺑﺨﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدﺷﺎن،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺷﺎن را در ﭘﯽ ﺑﯿﺎورد .اﻣﯿﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻢ ﺷﻤﺎران ﺑﻮد و راﻫﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای
ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از وی ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎب

ﺣﺠﯿﻢ و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﺘﻈﻢ »ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺖ« ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟۀ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺟﺎ دارد ﮐﻪ روی ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮑﻨﻢ .ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﺷﮑﯿﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺻﺤﺎﻓﯽ درﺟۀ
اول ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼم ،دﻗﺖ در ﺿﺒﻂ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی،
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﮑﺴﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻋﮑﺲ دﯾﺪه
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘۀ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
وﺳﻮاﺳـﯽ ﮐـﻪ در ﺷﮑـﻞ و ﻣﺤﺘـﻮای ﮐﺘـﺎب ــ ﻫـﺮ دو ــ دﯾـﺪه ﻣﯿﺸـﻮد،
دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤۀ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت در ﺧﺪﻣﺖ آن اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﮐﻼ ً از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ
ﺣﯿﺎت ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر اﺧﺘﺼﺎص دارد :داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،در ﮐﺸﺎﮐﺶ
اﻧﻘﻼب ،ﺗﺒﻌﯿﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر را در
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان را در ﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻫﺎی وی در ﺧﻮد ﺟﺎ
داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺗﮑﻤﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﺷﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر در اﯾﺮان و در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوۀ ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ،
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻋﮑﺲ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺆال ﺳﺎده و ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﻄـﺮح ﻣﯿﮕـﺮدد :ﭼﮕـﻮﻧﻪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻌﻤـﻮل ﻫـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎرش
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اش .آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺮوس ﺟﺎوﯾﺪی و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ روش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﭽﻪ دو ﮔﺮدآورﻧﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎ داده اﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﮐﻠﺶ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب رواﯾﯽ واﺣﺪ ﺟﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮدآوری ﻣﺼﺎﻟﺤﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﮐﺘﺎب
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی رواﯾﯽ دارد ،رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ ،وﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻢ
ﻧﻈﻢ زﻣﺎﻧﯽ دارد و ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣۀ ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﺴﺖ.
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﮐﺘﺎب و ﯾﺎدآوری ﺑﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺎﯾﻊ،
ﻣﻬﺮه ﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﺳﺮرﺷﺘۀ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﻧﻬﺎ ،از دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﺮود .ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ زرﯾﻮن ﮐﺸﺎورز ﮐﻪ
رواﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ذﯾﻘﯿﻤﺖ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را در آن ﻣﯿﺪﻣﺪ ﮐﻪ از ﺻﺮف ردﮔﯿﺮی وﻗﺎﯾﻊ

ﺑﺮﻧﻤﯿﺎﯾﺪ و ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر را آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ رواﯾﯽ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .رد رواﯾﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺘﺎب دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ای ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ رواﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
رواﯾﺖ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﯿﺎت ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ
و ﺳﺰاوار ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻄﺶ ﻣﯿﺴﺎزد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه و ﺑﺨﺼﻮص
ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﺮده .دو ﺧﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر را ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻪ ،ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ .ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی را ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺟﺴﺖ و اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣۀ او ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺣﯿﺎت وی در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻧﻈﻢ اﺻﻠﯽ »ﯾﺎد دوﺳﺖ« در
اﯾﻨﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ،ﻫﻤﮕﺎن در اﺳﺘﻘﻼل رأی ،ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺨﺎوت،
ﻣﺪاراﮔﺮی ،اﺳﺘﻐﻨﺄ ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﺻﻮل ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺗﻦ زدن از زور ﮔﻔﺘﻦ و
زور ﺷﻨﯿﺪن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺶ ﻫﻤﺴﺨﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮاری ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺪام رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﻮد را
دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر ﺣﯿﺎت ﻫﻢ داﺷﺖ ،از دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ در ﺗﻮﺻﯿﻒ وی ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ و ﭘﮋواک ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ دوام ﮐﺮده ،در اﯾﻨﺠﺎ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎً ﺳﻮگ از دﺳﺖ دادن او ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﭘﯿﺶ آورده ،ﻓﻘﻂ ﯾﺎدی ﻫﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺧﻂ ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌﺪ
ﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ .ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ،ﺑﺎ ﺷﺮح دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و
زﻧﺪان رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه از آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﻤﮑﺎران و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ،وﺳﻮاس و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه .وی ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮان را درﻧﻮردﯾﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﯾۀ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ اﯾﻦ آب و ﺧﺎک و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ،ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ از ﺑﺨﺶ اول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ:
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی رﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻄﺮح
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﯾﺎد دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ اش ﻣﺮا ﺑﻪ راه دوری ﺑﺮد :ﭼﻄﻮر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ
ﺧﻮی ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﺎﺑﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اش را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﻪ آن ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
دور از ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎدۀ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺘﻤﺎً اﻧﮕﯿﺰۀ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﺷﻬﺮی ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از آﻧﻬﺎ
ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﺸﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺒﻮده .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﺮده ،از
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺑﺮاز وﻓﺎداری
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪه دور ﺑﻮده اﻧﺪ،
از دل ﻫﻢ دور ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﻤۀ ﺟﻮاب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه؟
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً درﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،در دوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن را
در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ،اﺗﻔﺎق ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺣﯿﺎت ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﺑﺮﯾﺪﻧﺶ از ﺣﺰب
ﺗﻮده و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ .وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ،
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وی واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺼﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮش واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول
ﮐﺎر ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ داﻻن ورودی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن دوران دورﺗﺮ
ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺎﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻼ ً درﺳﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد ،ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﺮﻧﻤﯿﺎﻧﮕﯿﺰد .ﻣﻦ
در ﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰۀ آن ﺣﺪﺳﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻢ و اﺻﻼ ً ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﮐﻪ ﭘﺮ داﻣﻨﻪ اﺳﺖ ،از اﻧﮕﯿﺰه اش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺑﺮﯾﺪن ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر از ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﭼﭙﮕﺮا و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺶ
ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺮد .ﮔﻮﯾﯽ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دوﺳﺘﯿﺶ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﭙﺮدازد.
از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽ راﯾﺞ ﺑﺮﯾﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه
ـﺪم
ـﺘﺎﻧﺶ در آن ﻗـ
ـﯿﺎر از دوﺳـ
ـﻪ ﺑﺴـ
ـﺮددی ﮐـ
ـﻮد را از راه ﭘﺮ ﺗـ
و ﺧـ
ﻣﯿﺰده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه .ﻃﺒﻘۀ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ
واﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻋﺸﺎﯾﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ وی ،از ﺑﺪو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم،
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ از ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
آزادی ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﺶ را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘۀ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎزد ـ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻋﻠﻤﯽ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺧﻼﻗﯽ .وﺟﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،وﻟﯽ از ﺑﺎﺑﺖ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺸﯽ وی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اش ﺑﺎ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﻃﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮ دوام ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﻤﻪ از ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻖ او ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و راﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮازوی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯿﺶ ،ﻣﻬﺮ ﺑﻮده.
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دوﮔﺎﻧۀ ﭼﭙﯽ ـ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻫﺮ دو را در ﻋﺮض ﻫﻢ
ﺟﺎ داده و در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪان ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه و ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺶ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،وﺟﻪ ﻓﮑﺮی
ﮐﺎر را ﺑﺮ وﺟﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آن ﻣﻘﺪم ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،وﺟﻪ ﻧﻈﺮی و اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺑﺮ
وﺟﻪ ﻣﻠﻤﻮس ﮐﺎر و وﺟﻪ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺑﺮ ﺟﻨﺒۀ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ اش و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻀﺎد را ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺸﻤﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر ،وﺟﻮه ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺛﺒﺎت و ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺰ در آن ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز و اﺳﺘﻮار ﮐﻪ ﺑﻪ
راه ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪه ،ﻣﯿﺮود و ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺮ دوش
ﻣﯿﮑﺸﺪ.
و اﻣﺎ ﻧﮑﺘۀ آﺧﺮ .اﯾﻦ ﭘﺎﺑﻨﺪی ،وی را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داه اﺳﺖ:
ﻧﻮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ

ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده .ﮔﻮﻧﻪ ای از ﭘﺎﮐﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دو رﺷﺘﻪ
ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ـ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر اﺧﻼﻗﯽ وی از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد در رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ.
ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺤﺘﺮﻣﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺒﻮده و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻋﻮض داﻣﻨۀ ﻋﻤﻞ وی را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .وﺳﻮاﺳﯽ ﮐﻪ
رد آﻧﺮا ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﺎت ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر دﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ،از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﯿﺎورد و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺑﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ وی در ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭼﭗ و اﺻﺮار در ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دو ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری در
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮده و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازاﯾﯽ ﺑﺮوﻧﯽ
ﺑﺮای آن .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ وی روی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت
ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﻋﻤﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮاز ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راه ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺎ و
ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن از اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ،ﮐﻢ ﮐﻢ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎز ﺷﺪ و ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮاﻧﻊ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟۀ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ
آﯾﻨﺪه اش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﻮدش دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان
رﻓﺖ ،ﺑﯽ رﻫﺮو ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ اﯾﻦ
راه ﺑﺎرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
از او درﯾﻎ ﮐﺮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺑﺎدﺑﺎن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮزد.
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