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 :همدقم
 اکیرمآ راشف رازبا ،ماجرب یایحا رس رب یمالسا یروهمج میژر اب اکیرمآ تلود هژیو هب یتسیلایرپما لود ینز هناچ
 ۱۳ وا .تسا »یولهپ اضر« ندرک ملع اکیرمآ تلود راشف یاه  رازبا زا یکی .تسا هداد شیازفا تارکاذم رس رب  ار

 و نویسیزوپا« نیرتگرزب نونکا هک تفگ ینویزیولت یمایپ رد ،ینیمخ هللاحور گرملاس اب نامزمه ،۱۴۰۱ دادرخ
 یارب هدننکگنهامه یراکوزاس داجیا هب یشخبتیولوا راتساوخ و تسا »ناریا تلم ،یمالسا یروهمج ویتانرتلآ

 ریغ ای میقتسم و ارگتسار نامزاس ۱۲ هتفه ود زا سپ .دش ناریا رد تاباصتعا و یضارتعا یاهشبنج تیریدم
 اضر ریخا ینارنخس زا تیامح اب ،۱۴۰۱ ریت مکی رد کرتشم یاهینایب راشتنا اب  اکیرمآ تلود هب طبترم میقتسم
 فوفص رد یگنهامه ظفح و داجیا یارب دوخ هنالاعف ششوک هب رگید نامز ره زا شیب زورما« دندرک مالعا یولهپ
 رونام رازبا ،ناریا نویسیزوپا یارگتسار تانایرج کرتشم مادقا نیا اب .»میهدیم همادا یمالسا تموکح نافلاخم
 مالعا احیولت تامادقا نیا .دنداد شیازفا میژر نارس اب ماجرب تارکاذم زیم رود رد ار  اکیرمآ تلود یراذگ راشف و
 ریز »یولهپ اضر« لیدب دوشن هدیسر اکیرمآ تلود دییات دروم تاقفاوت هب یمالسا یروهمج اب هچنانچ هک دنک یم
 رد ارگتسار نامزاس ۱۲ سدقم ان داحتا ،هجیتن رد .تفرگ دهاوخ رارق راک روتسد رد »یلم یگتسبمه« یاول
 نتشاذگزاب یارب تسا یرونام و ،تسا هدش یحارط اکیرمآ تلود یساملپید تسایس یاتسار رد ینونک تیعضو
  .ماجرب تارکاذم رد اکیرمآ تلود ناگدنیامن تسد

 دوخ »یمالسا یروهمج« هک تسنیا دننک یمن مالعا ناریا مدرم هب شنادحتم ریاس و یولهپ اضر هچنآ ،اما
 لباقم رد یضاران یاه هدوت بالقنا یزوریپ زا  یریگولج یارب  ،هدوب اکیرمآ تلود میقتسم یرگتلاخد لوصحم
 رد )یناشاک هلا تیآ( هعیش بتارم هلسلس میقتسم یراکمه اب دوخ هک یهاشنهاش هدز نارحب یراد هیامرس ماظن
 نیا هچنآ .دناسر تیمکاح هب ار هاش و داد نامزاس ار ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ یاتدوک  قدصم رتکد تموکح لباقم
 هعیش بتارم هلسلس تکراشم و یراکمه تمدق هک تسنیا دنیوگ یمن مدرم یاه هدوت هب یولهپ اضر و اه نامزاس
 هراومه ناریا رد مکاح تایه .ددرگ یم رب )هیوفص نامز زا( شیپ لاس ۵۰۰ دودح هب ناریا رد مسیلایرپما اب
 عقاو رد .تیناحور + ناکلام و ناراد لیوط + ماکح و ناهاشداپ :ثلثم کی سار هس بیکرت زا هدوب لکشتم
 یراد هیامرس تلود هب هراومه تیناحور .تسا هدوب ناریا رد مکاح تئیه زا هدننک نییعت شخب هراومه تیناحور



 طسوت الاب زا عقاو رد ینیمخ .تسا هدوب راوتسا اکیرمآ سپس و ایناتیرب مسیلایرپما طسوت ،ناریا رد هدش لیمحت
 نامزاس و ینیمخ یاهدنبدوز طسوت ،تسنآ هب تمدخ لاح رد و دراد اکتا نآ هب یولهپ اضر هک یمسیلایرپما دوخ
 ماظن لک ینوگنرس حرط ندوب ،»یمالسا یروهمج« ینوگنرس هلاسم هجیتن رد  .دیسر تردق هب اکیرمآ رد ایس
  )۱( .تسا ساسا و هیاپ و ینعم یب ،مسیلایرپما یاه تسد ندرک هاتوک و یراد هیامرس

 رد یراد هیامرس و مسیلایرپما لحارم ،ییایسآ دیلوت هجو« هلاقم زا یشخب هب عوضوم نیا یخیرات حیضوت یارب
 .دوش یم دانتسا )۲( »ناریا

 
************ 

 
 ناریا رد عیشت یژولوئدیا روهظ
 
 سپ متسیس نیا .دش جیار رایسب ناریارد نایونزغ و نایقوجلس نارود رد و لوغم هلمح زا سپ یرادلویت هدیدپ
 هعماج هک ینعم نیا هب .دشیم هعماج رد یفیاوطلاکولم تیعضو داجیا و یناقهد یاهشروش ثعاب یتدم زا

 دوبن ریذپناکما یزکرم تلود یریگلکش دراوم زا یاهراپ رد یتح و ،دشیم یزکرم تلود یشاپمهزا ریگردً امئاد
 و شروش و شاشتغا قطانم بلغا رد اما ؛دشیم هرادا و داتفایم درف کی ای و هدع کی تسد هب هقطنم ره و

 .درکیم لتخم ار دیلوت یناقهد یاهشروش هلمجزا ،نایغط
 نایوما اب هلباقم رد یلع هدیدمتس نادناخ یژولوئدیا ناونعهب ،عیشت یژولوئدیا یریگتردق دهاش نارود نیا رد ام
 .تفای تیبوبحم یناقهد یاههدوت نایم رد و هدش دنمورین کدناکدنا یژولوئدیا نیا .میتسه دنمتردق
 ثعاب ،دندوب هتشادرب شروش هب رس و هدمآ گنت هب یزکرم یاهتلود متس و ملظ زا هک ناناقهد یرادنپناسمه
 دحتم نآ یاول رد و دننیزگرب ناهاش متس و ملظ هیلع رب هزرابم زا یلبمس ناونعهب ار یژولوئدیا نیا نانآ هک دش
 یاههدیا ساسا رب .تفرگ لکش ناناقهد نایم رد »بلطتلادع« و »بلطتاواسم« یرشعینثا یاههقرف .دنوش
 بصاغ نامز ماما بایغ رد یتموکح ره ،دوب رادروخرب اههدوت نایم یرایسب تیبوبحم زا هک یژولوئدیا نیا یغیلبت
 و دندادیم رارق »تفالخ« لباقم رد ار »تماما« ،اههقرف نیا .دشیم نوگنرس دیاب و دمآیم رامش هب رباج و
 ناناگرزاب و نارادلویت نایم رد کدناکدنا یژولوئدیا نیا .دندرکیم غیلبت ار تداهش لصا و ناماما تیمولظم
 »عیشت« نیا هچرگا ،درک ذوفن زین رابرد و یتلود هاگتسد ناگتسباو زا ییاههیال نایم رد یتح و درک زاب ییاج یموب
 تیلک رد متس ماظن ینوگنرس راتساوخ ناناقهد رگا .تشاد توافت یناقهد ریقف یاههدوت عیشت اب ًالماک یتلود
 هب نآ ضیوفت و یجراخ نارگلاغشا رگید ای و مکاح یوما نادناخ گنچ زا تردق نتفرگ دصق نانیا ،دندوب دوخ
 .دندنارورپ یمرس رد ار یلحم ماکح
 یمسر بهذم هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .داتفا قافتا هیوفص نارود رد لماک روط هب یبهذم ییاجهباج نیا

 رد و یسایس دصاقم اب نانآ .تسا هدوب ّینس بهذم ادتبا رد ناریا عیشت تموکح ناراذگناینب نیا ،نایوفص
 ،ورنیازا .دندز رییغت نیا هب تسد ینامثع بهذم ّینس تموکح تامجاهت اب هلباقم رد دوخ تموکح تیوقت تهج
 یو بسن هک دیدرگ لعج زین همانهرجش هکلب ،دش هعیش هبشکی ناهگان ،ّینس یلیبدرا نیدلایفص خیش اهنتهن
 بارعا هلمح زا لبق یتح ،یناساس هاش رتخد ونابرهش ایوگ هکنآ ریظن یثادحا جاور .درکیم لصتم راهطا همئا هب ار
 یتادراو یژولوئدیا نیا یارب یناریا و یلم یا هجو داجیا یاتسار رد ،تسا هدرک جاودزا »نیسح ماما« اب ناریا هب
 زا هخاش کی هک دندرکیم دومناو تسدنیازا ییاهییارسناتساد اب نانآ .دش هتفرگ راکب نایوفص تردق تیوقت و

 عیشت بهذم بیترت نیدب .دسریم یناریا ناهاشنهاش هب رگید هخاش و ،»لوسر ترضح« هب هعیش ناماما هرجش
 .تفرگ رارق مکاح تلود تمدخ رد و هدش یتسیلانویسان و یمسر یاهدیدپ هب لیدبت
 .دوب نامز ماما یاربک تبیغ ماگنه رد ،تقو ماما تیعجرم هب داقتعا ،هیوفص نارود دیدج تاداقتعا زا رگید یکی
 تبیغ ماگنه رد وا زا تیعبت و ادتقا و هدوب نامز ماما بیان ،تقو یبهذم تیصخش نیرتالاب رواب نیا ساسا رب
 دش هلومرف دلقم و دیلقت عجرم ناونع تحتً ابقاعتم هدیدپ نیا .تسا بجاو ناناملسم همه رب یو
 ثلثم و دوزفا هلوقم نیا هب یرگید رصنع تسا هدوب ییایسآ دیلوت هجو دیلوتزاب دوخ هک یوفص تلود بیترت نیدب

 :داد لیکشت تردق زا یدیدج



 نانآ کمک هب وسکی زا هک درکیم مازعا فلتخم قطانم هب و دادیم شرورپ ار نایناحور هک یتلود هاگتسد ،لّوا
 ؛دشاب هتشاد یلحم ماکح درکلمع رب یتراظن رگید یوس زا و دنک لامعا یرهش یارقف و ناناقهد ار دوخ لرتنک
 .دمآ یمرامش هب تیمکاح تیبثت و یگنهرف لرتنک لامعا دیدج رازبا هک تیناحور هاگتسد ،مّود
 .دندوب تلود نیا هدئاز هک هریغ و ناناگرزاب و نارادلویت هارمه هب یماظن و یرادا یسارکوروب هاگتسد ،ّموس و
 تعاطا و ادتقا گنهرف هعاشا روظنمهب یناحور رازه جنپ دودح ،یوفص ناهاش هلسلس نارود ینعی ،نارود نیا رد
 هب دوخ هتفرگلکش هزات تیناحور هاگتسد ،رگید نخس هب .دندش هداتسرف روشک طاقنیصقا هب و هدش تیبرت
 نیا .دوب هدش هداز ییایسآ دیلوت هجو تابسانم لد زا دوخ هک یتلود ،دش لدبم یتلود هاگتسد زا یاهدئاز
 شقن وس کی زا تیناحور ،رگید نابز هب .دنتفای اقترا تردق هدننکهیجوت یاهگولوئدیا ماقم هب عقاورد نویناحور
 ار نانآ یتیاضران ،مدرم قیمحت اب رگید یوس زا و ،تشاد هدهعرب ار یلحم ماکح و یزکرم تلود نایم یلالد
 .درکیم افیا ار تردق هدننک میکحت شقن و هدرک لرتنک
 لیوطوضیرع هاگتسد ،تشادن هدهعرب یشقن نیرتکچوک دیلوت هسورپ رد و هتشاد یلگنا یتلصخ دوخ هک زین تلود
 و کمک هب اههدوت یشکهرهب و رامثتسا لامعا رد هک هعیش تیناحور هاگتسد ،درک قلخ نتشیوخ زا رتیلگنا و

 .دنیایب وا تیامح
 تیناحور رشق دوجو رد ار یطسونورق نارود یاپورا و ناریا نوچ ییاهروشک یخیرات کرتشم لصف ناوتب دیاش
 رد هک میدوب یرشق و یعاجترا تیناحور نیا روهظ دهاش زین اپورا رد ام .درک وجتسج تیمکاح هب هتسباو عجترم
 ،نویناحور یریگتردق هدیدپ اما ؛تفرگیم یشیپ زین ناروتارپما و ناهاش زا یتح نانآ تردق خیرات زا ییاهههرب
 نکمم زگره ۱۳۵۷ لاس رد ینیمخ ندیسر تموکح هب نامز ات ییایسآ دیلوت هجو رد تلود تردق یگژیو تلع هب
 .داد لکش رییغت یروتاتکید تموکح زا یرگید لدب هب زین دوخ تیمکاح بسک زا سپ یبهذم تردق نیا و دشن
 نارود رد دراد همادا زین زورما هب ات هک یعاجترا و یتافارخ ،یبهذم یمتسیس یریگتردق و یریگلکش یاههیاپ

 رجحتم و هنایارگسپاو ماکحا و دیاقع تلع هب هیوفص نارود رد هعیش تیناحور یژولوئدیا .دش هتخیر هیوفص
 .دوب رتیعاجترا زین هاپس نارادرس و ارزو ای هاش صخش ،یتلود هاگتسد دیاقع و ماکحا زا یتح ًامومع یمالسا
 دادرارق دوخ هیاپ ار ماکحا نیا یتلود ناوید و هدش جوزمم ًالماک ود نیا ییاهههرب رد هچرگا
 یلالد شقن یافیا مغریلع هک دادیم هزاجا نویناحور هب یمالسا هنایارگسپاو توافتم ماکحا نیا لاحرههب اما
 نیا هب اکتا اب نانآ .دنریگب هدهعرب زین یرگید لقتسمً اتبسن شقن ،یلحم ماکح و تلود و مدرم و تلود نیب
 هک یتامادقا .هریغ و ،ماما قح ،تاکز ،سمخ ،دننام یعبانم :دنداد نامزاس ار دوخ لقتسم دمآرد عبانم ،ماکحا
 .تسا هتفایموادت هعیش تیناحور طسوت زین زورما هب ات
 رطاخ بیط هب ًاتدمع ،ار هعماج هفاضا لوصحم زا ینالک مهس دناوتب تیناحور هک دش ثعاب تامادقا نیا
 رد هک دنهد نامزاس ار دوخ هژیو بوکرس رازبا هک درک رداق ار نانآ یلام تردق .دنک دوخ نآ زا ،هدننکتخادرپ

 یاههتسد یریگلکش .دنباتشب نانآ تاحن هب ،رابرد یوس زا هچ و مدرم یوس زا هچ ،یرطخ ناکما هنوگره تروص
 ار مدرم بوکرس زورما ات ۱۳۵۷ بالقنا یادتبا زا هک ینارادقامچ و شکوقاچ یاهیطول و دنبهرادق و شکهمق
 .دش زاغآ نارود نامه زا ،دناهتفرگ هدهعرب
 
 ناریارد یرادهیامرس شیادیپ
 
 هک راّجت ،نارود نیا رد .تسه زین یرادهیامرس ماظنهب یجیردت لاقتنا نارود لاحنیعرد ،هیوفص تموکح نارود 
 تراجت ؛دننکیم یزیرهیاپ ار یجراخ تالدابم ساسا ،دناهدرک روهظ هعماج رد یدیدج هیال لکش هب کدناکدنا

 ات هتفرگ نیچ زا ،یناریا کیمارس و هشیش صوصخب و مشیربا عونصم یاهالاک و هدرک ادیپ یعیسو داعبا یجراخ
 .میتسه ییایسآ دیلوت هجو نورد رد ییالاک تابسانم شیادیپ دهاش ام ،رگید نخس هب .دوش یمرداص ،اپورا

 .دوریم شهاک و لیدعت هب ور زین یتلود تردق یروحم شقن ،راّجت شقن شیازفا و شیادیپ اب نامزمه
 هب ییایسآ دیلوت هجو نارود زا لاقتنا زاف دراو هیوّفص نارود زا عقاورد ام هک تشاد ناعذا ناوتیم ،انعم نیا هب
 فداصم نارود نیمهً اقیقد اریز ،تفرن شیپ یداع یگنهآ اب هدیدپ نیا ،اّما .میدوب هدش یرادهیامرس دیلوت هجو
 یاهیتشک طسوت دیما هغامد ندزرود .یللملانیب تراجت شرتسگ یارب رد دیدج ییایرد یاههار فشک اب دوشیم
 همه ؛نیچ و ناتسودنه هب یسرتسد و اکیرمآ فشک و ،)یسیلگنا و ییایناپسا ،یلاغترپ ،یدنلهً اتدمع( ییاپورا
 یاههار ییاپورا یرادهیامرس عقاورد .دنکیم داجیا ییاپورا یاهروشک تراجت رد ینیون شیاشگ دیدج تافاشتکا نیا



 هرطاخمرپ و هنیزهرپ رایسب هک ینیمز یاههار قیرطزا تراجت و هدروآرد دوخ لرتنک تحت ار یناهج تراجت ییایرد
 قنور شیپ رد هک ناریا کیمارس و هشیش ،مشیربا عیانص دیلوت و تراجت نآ هجیتنرد هک دباییم شهاک ،تسا

 .دوریم لالحمضا هبور ،دوب هتفرگ
 ألخ لاس نیدنچ زا سپ ماحنارس هک نیا ات تسا جرموجره و ینماان زا ینالوط ینارود ریگرد ناریا ماگنه نیا رد
 و داسف یمامت یلصا لماوع ناونعهب نویناحور ندرمش رصقم اب وا .دسریم تردق هب هاشردان ،یزکرم تردق

 ار نانآ عمقوعلق و لتق نامرف ،دوخ یتموکح تردق رد نانآ تسد ندرکهاتوک روظنمهب عقاو رد و دوجوم یبارخ
 یزکرم تلود نیا اما ،دنک یهدنامزاس ار یدیدج یزکرم تلود هک دوشیم قفوم بیترت نیدب وا .دنکیم رداص

 لاغترپ ،دنله ،ناتسلگنا دننام یئاپورا یاهروشک یماظن تردق ،نایم نیا رد .تسین رادروخرب ینادنچ تردق زا
 ییایرد یاههار لرتنک هک دنکیم یاهدمع یماظن یورین هب لدبم ار نانآ و هتفایشیازفا یناهج حطس رد ایناپسا و
 یرگ تلاخد و دندوب هدش رقتسم سرافجیلخ رد یسیلگنا و یلاغترپ یاهناگوان نارود نیا رد .دناهتفرگ رایتخا رد
 .دوب هدرک فیعضت ار ناریارد یزکرم تلود شقن ،سیلگنا تلود یاهتلاخد صوصخهب ،نانآ یسایس و یماظن
 هبرجت ار یتلود هاگتسد یشاپمهزا و ینالوط جرموجره زا یاهرود ،دنز ناخمیرک زا سپ ناریارد ییایسآ دیلوت هجو
 بصانم هب نانآ راجاق هرود رد ًاددجم اما ؛داد تسد زا ار دوخ تردق و رابتعا یدایز دودح ات تیناحور و درک
 هرود رد ،دندوب هدرک رارف قارع هب هاشردان تامجاهت هرود رد هک نویناحور زا یمیظع شخب .دندش هدرامگ تردق
 تفگ و هدرک عانتما یردان جات شریذپ زا ،یراذگجات ماگنه هب ،راجاق هاشدمحم .دنتشگزاب ناریا هب ًاددجم راجاق
 تیناحور لباقم رد شنرک یحیولت یانعم هب نیا هک ددنب یمرمک هب ار یوفص لیعامسا هاش ریشمش نآ یاجهب هک
 یانبم رب یتموکح داجیا یو فده هک داد ناشن ینشورهب لمع نیا اب وا .دمآیم باسحهب نانآ زا ییوجلد و
 و لیوطوضیرع کیتارکوئت هاگتسد ًاددجم ،راجاق نارود رد یعیش تیناحور .دوب دهاوخ یعیش بهذم ماکحا
 تفلاخم ریبکریما تاحالصا اب نانآ .دنکیم ملع دق یعامتجا تاحالصا هنوگره هیلع و هداد نامزاس ار دوخ یوق
 هزینردم یارب ششالت و ون یاههشیدنا تلع هب ازریم سابع هدازهاش ،دننکیم وا لتق هب باجم ار هاش و هدرک
 فص هب هطورشم بالقنا نارود رد یرون هللالضف خیش نوچ ینویناحور و دوشیم ریفکت ناریا شترا ندرک

 یتاقبط و یخیرات عفانم هب انب هصالخ ؛دننکیم یراکمه رازت شترا اب ناجیابرذآ لاغشا رد و هتسویپ بالقنادض
 .فلاخم فص رد هاگ و دنتسه نانآ رانک رد هاگ ،دنزادرپیم رابرد و رامعتسا اب ندزسال هب دوخ

 اپورا و ناریا خیرات رگید هوجو یسررب

 دهاش هاگچیه ناریارد ام .تسا هدومیپ اپورا رد یخیرات تارییغت اب یتوافتم هارً اساسا ،ناریا رد خیرات روطت
 نیا اّما ،دنتفرگ لکش اهرهش زین ناریارد هتبلا .میاهدوبن نآ ییاپورا موهفم هب ،اتسور و رهش نیب راکمیسقت

 یانبم رب هکلب ،نازرواشک و یزرواشک دیلوت و ناروهشیپ و یتعنص دیلوت نیب راکمیسقت ساسا رب هن یریگلکش
 یاهرهش ًالثم ،یراجت یاههار رس رب یهاگقارطا ای ،یرادا - یماظن یسارکوروب زکرمت و عمجت یارب یهاگرارق زاین
 فالخرب اما ،تشاد دوجو رگتعنص و روهشیپ زین ناریا یاهرهش رد .دندش هتخاس فورعم مشیربا هداج ریسم
 ًاتدمع نانیا ،دندرکیم هضرع یناجم تامدخ کود ای و درل هب هاگ هک اپورا لقتسم نارگتعنص و ناروهشیپ
 هدوب افکدوخ اهاتسور .تفرگیمن تروص اتسور و رهش نیب یاهلدابم .دندوب تلود ناریگببجاوم و نیمدختسم
 .دندمآیم رامشب یرادا و یماظن یسارکورب زکارم ًاتدمع مه اهرهش و دادیمن خر نآ رد یرییغت اهنرق یارب و

 نایرج زین یلخاد تراجت شیبومک هچرگا .دوب هدش لیکشت یتلود نیمدختسم زا ًاتدمع نیشنرهش تیعمج
 ینیمز یاههار تیمها یشاپورف زا سپ زین نآ هک دوب راوتسا یجراخ تادراو و تارداص رب نآ هدمع اما ،تشاد

 لباقم رد یدیدج هقبط داجیا رگید ون تسناوتیم هک راجت گرزب هیال نآ و تفای شهاکً اجیردت یللملانیب تراجت
 رد یدس ناونعهب هتخیسگراسفا دادبتسا زین یلخاد حطس رد .تفر نایم زا شیادیپ ودب ردً اساسا ،دشاب تلود
 ،دمآیم رامش هب هیلوا تشابنا عبنم هک دوخ ییاپورا لکش هب ،هدوزفاشزرا تشابنا و ییالاک تابسانم لباقم
 .دشیم نآ لماکت و دشر عنام و هدرک لمع



 ناریا رد مسیلایرپما ذوفن

 یناوارف یعامتجا ـ یداصتقا برخم تارثا هشیمه ،ناریارد یخیرات فلتخم یاههرود رد یناهج یرادهیامرس ذوفن
 هب اهنرق یارب ار هیامرس هیلوا تشابنا دنیارف و درک دوبان زا ار یجراخ تراجت ،هیلّوا هرود رد .تشاذگ یاجرب
 هک اههاربآ قیرطزا یناهج تراجت دشر اب ماگمه اپورا رد ییالاک تالدابم دشر نامزمه هکیلاحرد .تخادنا بقع
 یجراخ تالدابم دوکر .تشاد همادا نانچمه ،دوب هدش اپورا رد هیامرس هیلوا تشابنا رد یناهگان یشهج ثعاب
 نیا رد یرادهیامرس ذوفن .دیدرگ روشک نیا رد هیلوا تشابنا فقوت بجوم ییایرد یاههار ندشلاعف تلع هب ناریا

 ،یروهشیپ زکارم و درخ ناروهشیپ عیانص یجیردت گرم ثعاب هکلب ،دناشک یدوبان هبور ار تراجت اهنتهن نارود
 و ،دش ،دوب یجراخ تراجت شرتسگ ورگ رد نانآ دشر هک هریغ و ،دهشم ،ناهفصا ،زاریش ،زیربت دننام ییاهرهش
 نیا رد ام .دنداد برغ تخاس تاعونصم هب ار دوخ یاج کدناکدنا یموب زاستسد عیانص نیا ،تدمینالوط رد
 زین هیسور و ناتسلگنا هژیوهب ،یجراخ یاهتلود راشفتحت یزکرم تلود یجیردت فیعضت دهاش نینچمه نارود
 ار دوخ ذوفن هقطنم ناریا لامش رد مه هیسور و هتفرگ دوخ لرتنک تحت ار ناریا بونج ناتسلگنا .میتسه
 ماکح و نارادلویت یریگتردق یزکرم تلود فعض .ددرگیم رتفیعض زورهبزور یزکرم تلود و دهدیم شرتسگ
 ار یضرا تیکلام یریگلکش یاههنیمز و هدرک عیرست ،دندرکیم یروآعمج جارخ هک یناسک ینعی ،قباس یلحم
 و دنوشیم اهنیمز نیکلام هب لدبم نارادلویت ،رگید نخس هب .دنکیم مهارف ناریا خیرات رد رابنیتسخن یارب
 راجاق هرود رد تیکلام یگژیو .دباییم تینیع ناریارد یضرا تیکلام ،خیرات رد رابنیتسخن یارب ام ،بیترتنیاهب

 نانآ .دندوب گرزب یاهنیمز بحاص رگید یطاقن رد و دندرکیم یگدنز یاهرهش رد دوخ هک تسا ینیکلام روهظ
 نیا ناناقهد هاگ یتح و هدرکن لامعا هقطنم رب ار دوخ یسایس تردق ای ،هتشادن نیمز اب کیدزن طابترا هنوگچیه
 جارخ و اهتایلام تفایرد رد ًافرص نآ نارگراک و نیمز اب »نارادنیمز« نیا طابترا .دنتخانشیمن ار دیدج ناکلام
 ورملق زکرم رد نانآ .تسین اپورا رد مسیلادوئف هرود نارادنیمز اب سایق لباق یگژیو نیا .دشیم هصالخ نیمز

 .دننکیم ینارمکح هقطنم نیا رب یزکرم تموکح زا لقتسم و هتشاد ورابوجرب دوخ

 .یرادهیامرس تابسانم دوجو نودب یلوپ داصتقا اما ؛دریگیم لکش هرود نیا رد جیردتهب ناریارد یلوپ داصتقا
 لامعا تدش اب اههدوت رامثتسا .دوشیم یداصتقا دیدش یاهنارحب دراو تعرسهب یلوپ داصتقا زا لکش نیا

 تاضارتعا و مشخ اهنارحب نیا .درادن دوجو ددجم یراذگهیامرس و هیامرس تشابنا و لوپ شدرگ اما ،دوشیم
 .دروآیم لابند هب ار یاهدوت

 نآ باتزاب و تیطورشم بالقنا

 بهذم تسد و دشک ریز هب ار راجاق یدادبتسا تلود تردق تسناوتیم هک دوب یبالقنا عقاورد هطورشم بالقنا
 رد ار یلم تدحو و هدرک هاتوک ار یجراخ یاهتردق تسد تسناوتیم بالقنا نیا .دنک هاتوک هشیمه یارب ار
 تابلاطم زا یکی ،اپورا کیتارکمد اوژروب تابالقنا نارود تایبدا دننامه ،نارود نیا تایبدا رد .دیامن یزیرهیاپ ناریا

 شرتسگ هیاپ رب ییاپورا یاهروشک رد یلم تدحو ،دحاو نابز هک مینک رکذ دیاب اجنیا .دوب یلم تدحو یروحم
 یئاپورا یاهروشک رد دحاو نابز و تدحو نیا یریگلکش هدمع لماوع زا یکی راجت .تفرگ لکش ییالاک تابسانم
 نابز داجیا ترورض ،درک ادیپ شرتسگ رتشیب ییالاک تابسانم هچره هک تشاد ناعذا ناوتیم عقاورد .دندوب
 تیمها یّلم دحاو رازاب یریگلکش موزل درک ادیپ یرتشیب شرتسگ ییالاک تابسانم هچره و ،تفای شیازفا دحاو
 فقوتم بالقنا تسکش اب ناهگان هک دوب ندز هفوکش لاح رد هطورشم بالقنا نارود رد دنور نیا .تفای یرتشیب

 دنور و ؛درک بوکرس ار هاوخهطورشم یبالقنا یاهورین ،هیسور شترا یماظن کمک هب راجاق یتلود هاگتسد .دش
 تیعضو و هدیدرگ بوکرس ناهاوخ هعورشم ینعی ،هعیش حانج نیرتیعاجترا ددم هب زین بالقنا نیا کیژولوئدیا

 یرادهیامرس یماظن یاهورین کمک هب تلود رگید نخس هب .تفای تیبثت راجاق یتلود هاگتسد عفن هب دوجوم
 .درک دودسم ار یلم تدحو دنور ،هعیش تیناحور زا یحانج و ییاپورا

 مدرم ،دوب یریگلکش لاح رد یّلم تدحو نیا هک تفایرد ینشورهب ناوتیم هطورشم بالقنا تایبدا هب یعوجر اب
 تابتاکم رد اهنمحنا .دندوب هدرک سیسأت یلحم یاهنمحنا ناریا طاقن رگید و زیربت ،ناهفصا دننام ییاهرهش رد
 .دنداتسرفیم تدحو مایپ و هدرک باطخ »تلم« ار رگیدکی ینورد



 دشر نارود رد ناوتیم ار هاوخ هعورشم نایالم و هاوخهطورشم تیناحور ینعی هعیش یبهذم حانج ود نیا هباشم
 تشاد هدهعرب ار یرادهیامرس یحیسم بهذم یگدنیامن مسیناتستورپ اج نآ رد .درک هدهاشم مه اپورا یرادهیامرس
 یرادهیامرس دشر اب اج نآ رد رگا اما ؛دوب مسیلادوئف ینعی ،یلبق نویسامرف یحیسم بهذم فرعم مسیسیلوتاک و
 ،ناهاوخ هعورشم و نیرجحتم هطورشم بالقنا تسکش اب ناریارد ،درک هبلغ مسیسیلوتاک رب مسیناتستورپً اتیاهن
 زوریپ ،دشیم تظافح و تیامح راجاق یزکرم تلود طسوت هک یتابسانم ،یرادنیمز تابسانم نارادفرط ینعی

 .دندش

 تیناحور شقن و یرادهیامرس نردم تلود

 یناریا ییاپرب نآ شقن و ،دش هتشاذگ انب بوکرس هیاپ رب ادتبا نامه زا مسیلایرپما تخاس تسد ناریا تلود 
 للم بوکرس رب هوالع تلود نیا .دوب هدش نییعت یرابجا یلم تدحو کی یرارقرب ،مییوگب تسا رتهب ای ،دحتم

 .تشاد هدهعرب زین ار ناشکتمحز و نارگراک لقتسم تکرح هنوگره هیلع رب هزرابم هفیظو ،متس تحت

 فرصت اب دوخ ناخاضر .دیآیم رامش هب ناریا طاقن رثکا رد یضرا تیکلام ییافوکش دهاش نینچمه نارود نیا
 ،رگید نخس هب .دوشیم ناریا ناکالم نیرتگرزب زا یکی هب لدبم ،نالیگ و ناردنزام رد هژیوهب ،اهنیمز یربج
 هب لیدبت دوخ ،دوب هتشاذگ نادیم هب اپ ناریا رد مسینردم و ییاوژروب نردم هعماج داجیا دصق اب هک یدرف
 یبّلقت و یگتخاس ییاوژروب تلود نینچ تیهام هزادنا هچ ات هک دهدیم ناشن و هدش روشک کالم نیرتگرزب
 نایرابرد و رابرد هدئاز هاگ هتشذگرد هک نویناحور .میتسه زین یرگید دیدج هدیدپ دهاش هرود نیا رد ام .تسا
 لرتنک و تراظن تحت ،یلگنا یاهیال هب اهنت کنیا ،دنتفریم شیپ نآ اب ینلع و یدج تفلاخم دح ات هاگ و دندوب
 و هدش لرتنک یتاناکما و دندش تیوقت هکلب ،دندشن هدنار و فیعض اهنتهن نانآ .دناهدش لیدبت یزکرم تلود
 تاحن هب مزال نامزرد ات دننیشنب رظتنم و دننامب تکاس ات تفای صاصتخا نانآ هب ،فاقوا دمآرد دننام ،دودحم
 یتایلام و یشزومآ ،ییاضق هاگتسد تسناوت اهنتهن هرود نیا یط هاشاضر بیترت نیدب .دنباتشب تیمکاح هاگتسد
 رد هچ و هرود نیا رد هچ هعماج .تفرگ تسد رد زین ار هعیش تیناحور لرتنک هکلب ،دهد نامزاس ار دوخ نردم
 شقن نیا اما ؛تسا روشک حطس رد اهألم و نویناحور دادعت شیازفا دهاش هاشاضر دمحم تنطلس نارود
 نانآ .دندرکیمن لمع یلحم یاهتموکح نالالد هباثمهب هتشذگ نوچ رگید نانآ کنیا .دباییم رییغت نامزرورمهب
 بسک هب رجنم یلام عبانم نیا الام هک دنتشاد ار یلحم یایاکت و دجاسم و هفوقوم کالما ،دوخ هژیو دمآرد عبانم
 دراوم زا یاهراپ رد ات تخاسیم رداق ار نانآ هک یلالقتسا و تردق ؛دشیم یرتهدرتسگ لالقتسا و رتشیب تردق
 رد هک دش ثعاب هدیدپ نیا .دننیشنب ینزهناچ هب و هدرک تفلاخم ،همکاح تئیه زا رتشیب تازایتما نتفرگ یارب
 اهبوکرس زا تسناوت شایلگنا تیهام هبهجوتاب اما ،دریگب رارق مجاهت دروم راب نیدنچ تیناحور رشق هاشاضر هرود
 زا سپ نانآ و دوب تقوم ًالومعم بوکرس .دندشن دوبان هاگچیه نانآ .دهد همادا دوخ تایح هب و هدرب ردب ناج
 .دندروآیمرب رس ًاددجم بسانم نامزرد ،یتدم

 تنطلس هیلوا نارود .دندرک دنلبرس ًاددجم نویناحور ،نیقفتم طسوت ناریا لاغشا و هاشاضر ینوگنرس زا سپ
 بتارمهب هکلب ،تفرن نیب زا یناخاضر بوکرس لالخ رد اهنتهن هعیش تیناحور هاگتسد هک داد ناشن هاش اضردمحم
 یاتدوک بوکرس یارب ربارب یکیرش ناونعهب هعیش تیناحور هاگتسد راب نیا .تسا هدش مه رتدنمورین و رتیوق

 یاتدوک هک دوب یناشاک هللاتیآ ًاصخشم ،تیناحور میقتسم یراکمه عقاورد .دمآ هاش کمک هب ۱۳۳۲ دادرم ۲۸
 دوشیم ینیون هلحرم دراو زین یناهج یرادهیامرس نارود نیا رد .دیناسر ماجرف هب ار هاش ددجم تشگزاب هب رجنم
 )هلاقم نیمه همادا رد ،نیسپ یرادهیامرس رصع: مراهچ هلحرم ،»مسیلایرپما شیادیپ« هلاقم هب دوش عوجر(

 نآ کیسالک یانعم هب هیامرس رودص اهنت ناهاوخ رگید ،هاشاضر دمحم نارود رد مسیلایرپما ،هصالخ روط هب
 هزورره نارود نیا کیژولونکت بالقنا هک ارچ .دننزیم دیلوت لیاسو رودص هب تسد رتشیب نانآ هرود نیا رد ،تسین
 نیا رد یرادهیامرس نارحب .دنکیم جراخ دیلوت هخرچ زا ار نهک دیلوت لیاسو و هدرک هضرع یرتدیدج یژولونکت
 نیرتهب هک تسالاک هدننکدیلوت یمیدق یاهنیشام عابشا نارحب و ،الاک دیلوت هفاضا نارحب زا یاهزیمآ نارود
 .تسا یاهیشاح و هداتفابقع یاهروشک هب نانآ یود ره رودص نارحب نیا لحهار

 هداتفابقع یاهروشک رد یرادهیامرس دشر هب مسیلایرپما یدنمهقالع لیالد ناوتیم رتهب نونکا ،تاحیضوت نیا اب
 یلالد طباور حطس رد ار یرادهیامرس تابسانم هک دندرکیم شالت هتشذگرد نانآ رگا .دیمهف نارود نیا رد ار



 یلخاد رازاب رد برغ عونصم یدیلوت یاهالاک شورفودیرخ نیلماع ناونعهب اهنت یلخاد یزاوژروب زا و هتشادهاگن
 و نازرا راک یورین زا هدافتسا روظنمهب یلخاد هدننکدیلوت نارادهیامرس هب نانآ اقترا ددصرد کنیا ؛دننک هدافتسا
 .دنتسه لپورتم روشک رد هنهک عیانص تشابنا زا یصالخ نینچمه ،یفاضا شزرا شیازفا

 یناهج مسیلایرپما یدرکراک رییغت نیا قیقد نامجرت ۱۳۴۱ لاس رد »دیفس بالقنا« و »یضرا تاحالصا« هدیدپ
 ،اهیرادرهش و اهیرادناتسا ،یلحم یاهتموکح و دوشیم هتخورف قباس نارادنیمز هب اههناخراک ماهس .تسا

 لیاسو نیا بذج یارب مزال تامدقم یزاسهدامآ یلوتم نانآ .دننکیم لیهست و عیرست ار اههناخراک داجیا تامدقم
 دنکیم تباث هاش دیفس بالقنا مرفر لصا ۱۳ یاوتحم هب ارذگ یهاگن .دنتسه ناریارد یجراخ هدش عابشا یدیلوت
 هجو تارکفت رتسب رد یرادهیامرس عون نیا هک تسا یهیدب .تسا هدوب الاب فده تمدخ رد تارییغت نیا همه هک
 نیا رد ،ییایسآ دیلوت هجو رد یرادلویت نارود دننامه ،رگید نخس هب .دوشیم یراصحنا تعرسهب ییایسآ دیلوت
 نفلت و یراخب و لاچخی( یفرصم لیاسو عیانص زا ییاهشخب دیلوت زایتما هک میتسه رابرد نامداخ دهاش ام هرود
 یرابرد یدایا زا بلغا هک »هداوناخ دص« روهظ .دننکیم تفایرد دوخ یاهیتمدخشوخ هلص ناونعهب )هریغ و
 .دناهدش ناریا هدمع نارادهیامرس هب لیدبت الاب زا و هرابکی هب ،نارادلویت نآ راب نیا اما ؛دوشیم زاغآ ،دنتسه
 .دوش یمرجنم نآ عیرس عابشاً اتیاهن و دیلوت ندش یراصحنا هب رما نیا

 ،مودتسد یژولونکت نارادیرخ نانآ .تسا لقتسم و لواتسد یژولونکت هب یبایتسد تردق دقاف یرادهیامرس نیا
 اهدزمتسد لزان حطس هبهجوتاب ،اج نیا رد دیلوت تمیق هک تفر یمراظتنا هچرگا .دنتسه برغ یاهلجنب ای
 الاب رایسب ،هعماج حطس رد یداصتقا یگدنامبقع و دیلوت یئانبریز لماوع دوجو مدع لیلد هب اما ،دشاب نیئاپ
 تباقر تیلباق یدیلوت نینچ هجیتنرد .دهدیم لیکشت ار دیلوت جراخم زا یکچوک شخب اهنت نازرا دزمتسد .تسا

 و دیلوت تشابنا موادم یاهنارحب راچد و دنامیم دودحم یلخاد رازاب هدودحم هب و هتشادن ار یناهج رازاب رد
 تیعقوم ظفح هب رداق شترا و اهدیسبوس ،هدرپ تشپ یاهدنبودز هب اکتا اب اهنت تعنص نیا .دوشیم یراکیب
 قوقح بسک یارب یزاوژروب هزرابم ،اپورا رد یزاوژروب یریگتردق و روهظ فالخرب ورنیازا .تسا دوخ یراصحنا

 .تسین حرطم ًادبا هعماج رد کیتارکمد

 .درک تکرح ندش »هزینردم« تمس هب جیردتهب ازنارحب و یلیمحت تابسانم نیا هب اکتا اب یولهپ یلیمحت تلود
 نانچمه ار دوخ ییایسآ دادبتسا رکفت هرهوج اما ،تسا هدرک نت رب ار »مسینردم« نهاریپ هچرگا هعماج نیا

 .دنکیم لمع ساسا نامه رب و هدرک ظفح

 اب راب نیا اما ،تابسانم نامه دیلوتزاب هب ۱۳۵۷ نمهب بالقنا جوم رب ندشراوس زا سپ زین یمالسا یروهمج
 تیهام رد یرییغت هنوگچیه لمعرد اما تفرگ ار یهاشنهاش جات یاج نویناحور همامع ،داد همادا نیون یرهاظ
 .داتفین قافتا یلیمحت یرادهیامرس تلود

 »هداوناخ ۱۰۰« لیدبت توافت اهنت و هتفرگ رارق صاخ هورگ کی رایتخا رد زونه هاش هرود دننام گرزب تاراصحنا
 یتلود یاهناگرا دوخ طسوت هرشتنم تاعالطا و رامآ !تسا اهدنوخآ تموکح »هداوناخ ۱۰۰« هب ،هاش نارود
 و یتموکح اههدازاقآ ،اهدنوخآ تسد رد ای زاسوتخاس و یراجت ،یدیلوت تاراصحنا دصرد ۸۰ هک دهدیم ناشن
 .تسا یربهر رتفد ای و نارادساپ هاپس هب هتسباو یاهداینب طلست تحت ای و اهیرازاب

 هعماج رد کیتارکمد اوژروب تابلاطم ققحت هب رداق زگره یبلطراصحنا و رالاسناوید راتخاس نینچ هک تسا یهیدب
 یدیلوت تابسانم هیلک یاحما نودب ،یمالسا یروهمج هب تنطلس زا میژر رییغت میدید هک نانچ .دوب دهاوخن
 لایسوس ،تارکمد لاربیل زا معا ،هدنیآ رد یرگید میژر چیه نیاربانب ؛درواین دیدپ هعماج راتخاس رد یرییغت ،نهک
 یلعف طیارش رد یدوبهب دناوتیمن ،تسا یرادهیامرس تابسانم ظفح ناهاوخ زونه هک هریغ و رالوکس ،تارکمد
 .دوب دهاوخ تایح همادا هب رداق مدرم کیتارکمد قوقح دیدحت اب اهنت و دروآ دیدپ

 یسارکومد لدم دنهاوخیم هک یناریا تارکمد لایسوس و اهرالوکس ،اهلاربیل حالطصاهب یاهورین زا لاؤس کنیا
 دناوتیم اهنت هک ییاوژروب هقبط زا ناوتیم هنوگچ هک تسا نیا ،دننک یرادربوگلا ام هعماج یارب ار یبرغ یزاوژروب
 هب )یرادهیامرس اشیپ هعماج یرادلویت یلکش هب ای( یتلود تاراصحنا ظفح یارب یروتاتکید لامعا هب اکتا اب

 و دنمفده یزیرهمانرب نودب ناوتیم هنوگچ نآربهوالع ؟تشاد یسارکومد راظتنا ،دهد همادا دوخ تایح
 تاحن هطرو نیا زا ،تسا یناوارف و هدیدع تالکشم راچد ،لاس لهچ زا سپ کنیا هک ار ناریا داصتقا ،تدمزارد
 ،یتسیلایسوس هدش یزیرهمانرب یداصتقا هیاس رد اهنت یرییغت نینچ ؟دومن تیاده تفرشیپ هارهاش هب و داد



 ًالماک زورما نردم یرادهیامرس ناهج .تسا ریذپناکما یرادهیامرس تابسانم رادم زا جراخ و ههد دنچ یط مهنآ
 مییوگن رگا هداتفابقع یاهروشک رد کیژولونکت شهج .تسا شیپ لاس ۳۰۰ هیلوا یرادهیامرس عماوج اب توافتم
 فشک سپس و راخب نیشام هب یسیرخن کود زا یرادهیامرس لماکت لاور .تسا هدش رتراوشد رایسب ،نکممریغ
 و لیلع یزاوژروب هنوگچ .دیشک ازارد هب لاس ۳۰۰ زا شیب یعونصم شوه و اهرتویپماک رصع کنیا و قرب یورین
 ار شهج نیا یزیرهمانرب دناوتیم اهتباقر همهنیا نایم رد و یرادهیامرس رازابهتفشآ نیا رد ناریا هقلخلاصقان

 یناهج راکمیسقت هب انب و هدوب یتسیلایرپما یرادهیامرس زا یاهدئاز دوخ ،یرادهیامرس نیا .دنک یهدنامزاس
 هچ و هاش هرود رد هچ ،دوخ یلگنا تیهام هب انب ناریا یزاوژروب ،نآربهوالع .دراد هدهعرب ار یاهژیو شقن یارجا
 ،یدزد قیرط زا اهنت هک هدوب رسدرد نودب تورث مییوگب تسا رتهب ای ،هیامرس عیرس تشابنا ناهاوخ هشیمه زورما

 و هشیریب ناریا یزاوژروب .درادن دیلوت هب یلیامت هقبط نیا .تسا ریذپناکما یراوختنار و یرادربهالک
 اب دنبودز و یریگهوشر و یدزد هدروآداب یاهلوپ و یلالد هب اکتا اب اهنت هک تسا یاهقبط ،تسا بسنولصایب
 زا مسیلایرپما او یناهج یرادهیامرس یاهزاین ساسا رب و یلیمحت یلکش هب ناریا یزاوژروب .دنکیم قازترا تلود
 هاگچیه و دش رهاظ یرادهیامرس – اشیپ یناخ ناخ رکفت و یروتاتکید یگنهرف هصخشم اب ،ییایسآ دیلوت هجو لد
 ظفح هب رداق راتشک و باعرا و بوکرس هب اکتا اب اهنت متسیس نیا .دوب دهاوخن یداصتقا ییافوکش داجیا هب رداق
 رد طقف ناکما نیا .دوب دهاوخن ناریارد یسارکمد یرارق هب رداق زگره هقبط نیا ،رگید نخس هب .تسا تردق

 بالقنا یزوریپ اب اهنت هک یاهفیظو ،دریذپیم ققحت یناهج یرادهیامرس و مسیلایرپما زا یاهشیر تسسگ تروص
 دننام هعماج یاهشیر لئاسم دناوتیم هک تسا یتسیلایسوس بالقنا اهنت .دسریم ماحنارس هب یتسیلایسوس
 و هقلخلاصقان تلود چیه و ،دهد ناماس ار هریغ و یسارکمد هلئسم ،نانز هلئسم ،یّلم هلئسم ،یضرا هلئسم

 هک هنوگ نامه ،دناسر ماحنا هب ار فیاظو نیا دناوتیمن ،خیرات تداهش هب ،اهتسیلایرپما تسد هتخاس یلیمحت
 اهنت هک یتاحالصا .دنک لح ار یضرا هلئسم تسناوتن هک یو »دیفس بالقنا« و هاش میژر ای و تسناوتن ناخاضر
 .داد تاحن ار نانآ و تفاتش یناهج مود گنج زا سپ ،مسیلایرپما هیامرس دازام و دیلوت دازام نارحب لح کمک هب

 اهرهش رد نازرا راک یورین هباثمهب دناوتب ات درک ادج نیمز زا ار اتسور یاههدوت »یهاشنهاش دیفس بالقنا«
 طسوت تاحالصا نیا یمامت هشقن .درک دوبان ار اهرهش دیلوت مه و اتسور دیلوت مه لمع رد اما ؛دنوش مادختسا
 نیتال یاکیرمآ رد هلمجزا رگید یاهروشک رد هک کیرنژ یاهشقن ،دش هتخیر »ایس« نامزاس هب هتسباو دروف داینب
 .دش هتشاذگ ارجا دروم هب مه ایسآ و

 نیب یضارا دصرد ۶۰ دودح میسقت .تفرگن تروص ناریارد هاگچیه هملک قیقد ینعم هب یضرا تاحالصا نیاربانب
 ار کچوک تاعطق نیا ییاراک هکلب ،درواین دراو ناریارد گرزب یرادنیمز یساسا عفانم هب یللخ اهنتهن نازرواشک
 نارود نیا رد ام ورنیازا .دیدرگ یزرواشک دیلوت یدوبان بجوم و هداد شهاک دیلوت دحاو هنیزه شیازفا لیلد هب

 یاهتکرش هب لیدبت ای و یدوبان لاح رد کدناکدنا هک میتسه یدرخ یاهتیکلام رانک رد نالک تیکلام دهاش
 یرگراک تلود کی ندادرارق لرتنک تحت و ندرک یلم اب اهنت یطیارش نینچ رد .دنتسه یرادهیامرس یعارز
 نالک دیلوت رد یراذگهیامرس یارب مزال یاههیامرس ناوتیم هک تسا یضارا نیا هیلک )هعماج تیرثکا هدنیامن(
 .درک دازآ ار یتعنص یزرواشک

 وگخساپً اساسا ییاوژروب هدرخ یاهلحهار هک داد ناشن یبوخهب نآ لبقام یاهتکرح و ۱۳۵۷ بالقنا هبرجت
 یاهشیارگ یراکتمدخ هب تداعً اخیرات ناریا یزاوژروب هدرخ .تسین وگخساپ زین ناریا یزاوژروب هدرخ ،دنتسین
 عاجترا تبرض هورگ هشیمه ،ناریا یخیرات نارود یمامت رد یزاوژروب هدرخ یناقوف یاههیال .دراد هعماج یعاجترا
 ناریا هعماج رد ییاوژروب یسارکومد یرارقرب راتساوخ هناقداص ،یزاوژروب هدرخ نیا رگا یتح ،نیاربانب ؛تسا هدوب
 و یرادهیامرس متسیس یدوبان و لالحمضا تهج رد شالت و رگراک هقبط هب نتسویپ زجهب یرگید لحهار ،دشاب
 نوگنرس قیرط زا زج هب نآ ییاوژروب دح رد یتح ،یسارکومد یرارقرب .درادن دوخ یورشیپ رد نآ یماح تلود
 دوجو اب .تسین ریذپناکما دوجوم یرادهیامرس همکاح تئیه زا دیعلخ و یرادهیامرس یتلود هاگتسد نیا ندرک
 .تشاد ناریا رد ناوتیمن مه ار نآ ییاوژروب دح رد یتح ،یسارکومد راظتنا ،نانیا

 نایرج تساوخ نیا ققحت تهج رد ناریا رد زورما دربن و دناهدوب یسارکومد راتساوخ یخیرات راودا مامت رد مدرم
 هک یتلود .)راک هاگودرا ای( مدرم تیرثکا تردق لامعا و یتلود تردق لیدعت ینعی یسارکومد یرارقرب .دراد
 و مدرم قوقح عفادم هاگچیه نانآ هک داد ناشن ینشورهب هتشذگ لاس دنچ و لهچ یط شرگبوکرس تیهام
 و رگراک هقبط دربن لالخ زا اهنت هعماج رد کیتارکومد قوقح رارقتسا و بسک .دناهدوبن یسارکومد یرارقرب



 دنتسه دوخ راک یورین شورف هب روبجم هک یناسک ینعی ناگدننکدیلوت اهنت .دوب دهاوخ ریذپناکما شنیدحتم
 .دنهدب هعماج رد یمومع هافر داجیا و رامثتسا یفن یارب روخرد یخساپ دنناوتیم هک

 یراد هیامرس ماظن یسایس و یداصتقا نارحب روبع یارب یلح هار چیه شناهارمه و یولهپ اضر ریخا ینارنخس
 یشخب دوخ اه یولهپ اضر یاه حرط .تسا یتسیلایرپما ماظن رب یکتم یمالسا یروهمج دننامه اریز ،درادن رب رد
 :یراد هیامرس هدش لیمحت ماظن کی ظفح و اه هدوت قیمحت یارب تسا اکیرمآ یراد هیامرس ماظن دوخ یاهریوزت زا

 !اه یولهپ اضر تاوارک و راولش و تک اب هچ و اه یدنوخآ همامع  و ابع اب هچ

 
 ۱۴۰۱ ریت ۵
 
 :اه تشاددای
 
 )ینالیم سابع ینارنخس( اکیرمآ دروفنتسا هاگشناد رد هدش رشتنم دانسا  هب دوش عوجر)۱(

https://www.youtube.com/watch?v=UBzsHlKczR4 
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