
نادابآ سکر امنیس مان هب )یا هعجاف( یا هزادگناج

 .دراد یگژیو ود نایناریا یارب دادرَما تشه و تسیب *
 ،یولهپ هاش اضردمحم تشگرب و قدصم رتکدِ مان اب هک زاس تشونرس تسا یزور ،نامناریا ِخیرات رد هکنیا تسخن +
 .تسا هدروخ هرگ ،روشک هب نامهاشداپ

 ،نادابآ ِسکر امنیس یزوس شتآ ِزادگناج ِدادخر ،ینیمخ ِینادرگراک هب ۱۳۵۷ ِشروشِ یزوریپ ی هناتسآ رد هکنیا رگید ود +
.درَوآ یم اهدای هب ار
.میوگ یم نخس نادابآ سکر امنیسِ یزوس شتآ زا راب نیا ،یخیرات ِنیهِم زور نیا ِندش کیدزن اب ورنیا زا

 امنیس هعجافِ مان هب دنلب الاب یراتشون رد ،یمالسا یروهمج )میژر ( ناگِزاسِ ییاپرب ِلاس نیمشش و یس رد نایدمحا دیجم *
 :دزاغآ یم نینچ ار دوخ ِیسررب ،نایدمحا دیجم .تسا هتخادرپ هاکناج ِدادخر نیاِ یسررب هب یمالسا ِبالقنا ِشتآ ،سکر
 ِناگدنامزاب هب میدقت و ،دندش یا هفرح ِناراکبیرفِ عماطمِ ینابرق هک نابآ ِسکر امنیس رد نارگاشامت نیرخآ هب میدقت

.دشن هدناتس زگره ناشداد هک ناینابرق نآ
 ،درادرب هدرپ ،شنمدَد ِنویمالساِ یاهراکِ کیرات یاه هشوگ زا ،هدیشوک دوخِ یسررب رد هک نایدمحا دیجم زا یرازگساپس اب *
:میناوخ یم مه اب ار ینارهت یلع خیش دنزرف ،)ینارهت( یناخدارم دومحم رتکد ِراتفگشیپ تسخن

.تسا هدیدرگ ،دوب شراذگ هیاپ و یناب ینیمخ هک یا یسایسِ ییارگ مالسا ِریگنابیرگ هنایم رواخُ اصوصخم و ناهج زورما « +
 .دشاب هتشاد هطلُس مدرم ِراکشآ و افخ و لام و ناج رب دهاوخ یم و هدروآ رد دوخ ِراصحنا هب ار تلود و تسایس هک یمالسا
.تسا هتشادن یکاب هاگچیه روز و تنوشخ هب لسوت زا ،مه و بهذم زا یرازباٌ هدافتسا زا ،مه ،هار نیا رد
 تعدبِ موادت و هجیتن ،دنهد یم تسد زا ار دوخ ِناج هانگ یب ِنامدرم نآ رد هک ،ناهج ِرانک و هشوگ رد یراحتناِ یتسیرورت ِتایلمع
 ار نآ ِخلتِ معط ناریاِ مدرم هک تسا لاس شش و یس و دندش تیبثت و یراذگ هیاپ ینیمخ ِیمالسا بالقنا رد هک دنتسه یموش یاه
.دنشچ یم
 هنوگنیا ِشرورپ و دشر رب یزاغآ ٌهطقن نیقی هب )۱۹۷۸ پوا هام ۱۹ اب فداصم( ۱۳۵۷ دادرما ۱۸ رد نادابآ سکر امنیس ِندز شتآ
 دناوت یم هثداح نیا ِدروم رد تسردِ یبای تقیقح و تخانش .دوب ناهج و هقطنم هب نآ ِشُوارت سپس و ناریا رد مالسا زا شِنیب
 نامه رد رگا ،یبهذمِ یراکبیرف و بصعت و نامیا ِرطخ و یسایسِ مالسا رطخ .دیاشگب ار ناهج ِزورِ یسایس یاهامعم زا یرایسب
 هب کشخ ِنامیا هک مینیب یم زورما .دَنناودِب هشیر  نینچ نیا دنتسناوت یمن ارگداینب ِنیمهوتم ،دش یم هتخانش رتشیب و رتهب ،نامز
ِ ینومژِه ی هغدغد یژولوئدیا ای و بهذم نآ هکُ اصوصخم ،دشاب یتیانج ره ی هدننک هیجوت دناوت یم یژولوئدیا کی ای و بهذم کی
ِ میژر نآ ی هدنز ِلاثم .…دشاب مسیلوایکام و مسیشاف ِوریپ دوخ ِشرتسگ و یزیر هیاپ رد و دشاب هتشاد زین یعامتجا و یسایس
.تسا ناریا نامنهیم رد ،زورماِ  یمالسا یروهمج هیقف ِتیالو
.تسین یندش کاپ اهرطاخ زا ۱۳۵۷ دادرما ۲۸ رد ناسنا اه)۱۰۰ (دس ٌهنامولظم گرم و نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ،یراب
 هب ات یلو .دنربخاب هثداح نیاِ یارچ و نوچ زا یا هزادنا ات ناگمه و هدش ماجنا یرایسبِ یاه لیلحت و اهشرازگ هعجاف نیا ِدروم رد
.دوب هدشن ماجنا ،مهم رایسب ِدادیور نیا ی هنیمز رد یعماجِ یسررب و شهوژپ زورما
 نیا .تسا هدش هیهت هژیو یتقادص و رایسب ِراکتشپ و تراهم اب نایدیجم دمحا ِتمه هب دیراد رایتخا رد هک یا هدنزرا ِراتشون
 راتشون نیا مراودیما .دیاشگ یم ار نآ یاهزمر و اهزار و دیوگ یمزاب ینشور هب ار نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ِناتساد راتشون
.دنربب ار مزالٌ هدافتسا نآ ِزومآ سرد ِتاکن زا دنناوتب نایناهج ی همه ات دوش رشتنم و همجرت زین رگید یاهنابز هب
ِ یزاس فافش هب ندناسر یرای ِتهج یماگِ نتشادرب ،دوجوم ِدهاوش و کرادم و دانساِ میظنت و یروآدرگ رب نوزفا ،باتک نیا ِفده
 یمالسا یروهمجِ میژر ِنارادمدرس ِشالت ِلباقم ٌهطقن تسرد هتشون نیا ،ظاحل نیمه هب .تسا روشک ِرصاعمِ خیرات زا مهم یشخب
 هب هجوت اب و دنک یم تواضق هک تسا هدنناوخ ،ماجنارس .دنا هتشاد خیرات ِیراگن هنوراو رد یعس هتسویپ دنناد یم ناگمه هک تسا
.میروآ مهارف دوخ یادرف و زورما یارب یرهزداپ هعقاو نیا ٌهبرجت زا دیاب .دریگ یم ار مزال ٌهجیتن ،دوخ ٌهیرجت و رواب
 یرایسب یاهششوک و دوب هاگآ نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ٌهعجاف ِتایعقاو زا ینارهت یلع خیش نم ِردپ هک دنناد یم ناگمه
 ِدراوم هب لیصفت هب راتشون نیا رد نایدمحا دیجم .دروآ لمع هب نآ ِیئاضق ی هدنورپ دروم رد یرگاشفا هب ندناسر یرای یارب زین
.تسا هتخادرپ ،هدنورپ نآ اب مردپ ِطابترا
:منک یم هراشا یزوس شتآ ٌهعجاف نیا ِتایئزج زا مردپِ یهاگآ ِدراوم هب راو هصالخ
 نیا ِرس ِتشپ رد نیقی هب یلو .دنداد ماجنا ار تیانج نآ و دندیدرگ تسد ِتلآ یرفن دنچ دوجوم ِکرادم و دانسا ی همه ِساسا رب
 ِتموکح هیلعرب مدرمِ نتخیگنارب یارب نویبالقنا یریبعت هب ای و نویبهذم .دنا هدوب زیر همانرب و هدنهد روتسد ضرغُم ییاهزغم دارفا
.دندوب هداد مکح تیانج نیا هب تقو
 میتساوخ یم .دندنویپب یمالسا ِبالقنا ِفوفص هب بونج ِردانب و تفن ِتعنص ِنانکراکُ اصوصخم و ناریا ِبونجِ مدرم میتساوخ یم {
 ءادتبا مردپ .دندوب مردپ هب زِغَس رهش رد ینادمه یرون دنوخآ ِنانخس اه نیا ».دوشب رت یدج هاش میژرِ ینوگنرس هب مدرم ِلیامت
 :دنز یم ینادمه یرون ِصخش هب ندوب یکاواس ِتمهت یتح و دوش یمن شرواب
»؟دنهدب دنناوت یم ار یتیانج نینچ نیا هب روتسد یناحور نت دنچ هنوگچ «
 دش نیقی وا رب ،درک ادیپ یسرتسد هدنورپ هب ینیمخ ِصخش روتسد هب ادتبا هتبلا و دمآ شیپ مردپ یارب یتصرف هک یماگنه یلو
ِ یئانتعا یب نینچمه و یمالسا یروهمجِ عقوم نآ ِنارادمدرس ِدروخرب اما .تسا هدوب تسرد هتفگ یم ینادمه یرون هچنآ هک
}.دیامن اشفا دمآ شیپ هک ییاه تصرف رد ار تیعقاو اهنت و دنک اهر ار هدنورپ هک درک راچان ار مردپ ،یبای تقیقح هب ینیمخ
 .تشاد گرزب بیرف کی زا تیاکح زاغآ نامه زا نایارگ ینیمخ ی هنایور ود ِدروخرب



}.دیامن اشفا دمآ شیپ هک ییاه تصرف رد ار تیعقاو اهنت و دنک اهر ار هدنورپ هک درک راچان ار مردپ ،یبای تقیقح هب ینیمخ
 .تشاد گرزب بیرف کی زا تیاکح زاغآ نامه زا نایارگ ینیمخ ی هنایور ود ِدروخرب
 ،دندرک موکحم ار تیانج نیا -
،دندرک نامتک ار اه تیعقاو ریوزت و هلیح اب -
،دندرک یهجوت یب ناینابرق یاه هداوناخ یاه هتساوخ هب -
…دز دهاوخ ناش هشیر هب هشیت هثداح نیا ِتیعقاو یاشفا دنتسناد یم هک ارچ ،دورب ار دوخ ینوناق لاوَر هدنورپ دنتشاذگن -
 اب هویش نیمه هب ،دش انب بوکرس و تنوشخ هب لسوت اب نآ زا دعب هک یمیژر و ۱۳۵۷ ِبالقنا ِدنَوَر و دوبن شیب یزاغآ نیا هنافسآتم
.تفای همادا غورد و بیرف
 ٌهمعط ۱۳۷۵ دادرما ۲۸ رد هک ،نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ هعجاف ِناینابرق ی هدنامزاب یاه هداوناخ هب مارتحا و شنرک اب
 هاگچیه رشب قوقح ضقن هک مینادب .دنریگب یرگید ِناینابرق گرزب ِبیرف نیا ِنایناب هک میراذگن ،دندش یمالسا ِبالقنا ِشتآ
.تسین یندش شومارف
)ینارهت( یناخدارم دومحم رتکد
هسنارف  - ۱۳۹۳ هام نمهب

.نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ٌهعجاف رد کی هرامش مهتم هداز یلعبکت فارتعا کنیا و *
 امنیس ِیزوس شتآ یارب یهاگداد یلیم یب اب ناریا یمالسا تموکح ماجنارس ،۱۳۵۷ نمهب بالقنا زا سپ مین و لاس کی +
 .دنتخوس نآ رد ناسنا ۵۰۰ زا شیب و داد یور بالقنا زا شیپ هام جنپ هک یا یزوس شتآ ،درک رازگرب نادابآ رهش رد سکر
 یراکمهِ گنا وا هب ه هداز یلعبکت نیسح ،یلصا مهتم نینچمه و دندوب هدیگنج تخس هاگداد لیکشت یارب ناینابرق ِناگدنامزاب
.دوب هدروآ یناوارف راشف ،سیسآت هزات ِتموکح هب َشتیعضو نیعت یارب ،دندوب هدز نیشیپ میژر اب

 مشخ کانلوه ِتیانج نیا .دندوب هدز شتآ ار امنیس تموکح نآ و هاشِ میژر ِفلاخم یاه هورگ رگید و نویمالسا ی هتفگ هب +
ِ یزوریپ ِنیمضت و دوب هدش زاغآ شیپ یدنچ زا هک یتموکح ِدض ِشبنج هب ینویلیم ِفوفصِ نتسویپ ببس و تخیگنارب ار نایناریا
 دنا هدروآ  تسد هب یکرادم دندش یعدم ناگدنامزاب یاه هداوناخ ،بالقنا یزوریپ زا سپ لاس کی همه نیا اب .دیدرگ میژر ِنافلاخم
.دنا هدیشک شتآ هب ار امنیس نویمالسا ِدوخ دهد یم ناشن هک

 نآ رد تیعضو یسررب تهج ،هاگداد ِفادها هب ینیبدبِ مغَر هب ،دندوب هتخوس شتآ رد شا هون و دنزرف جنپ هک شزاس رفعج +
 .دوب یعقاو ِنامهتم وزج هداز یلعبکت اهنت :دندش گرزب ِصقن کی هجوتم ناگدنامزاب ،هاگداد رد زور نآِ حبص .درک تکرش تسشن
 نیاِ خساپ رد .دندرک ضارتعا هب عورش گنرد یب ناگدنامزاب ِناربهر .دندوب نیشیپ میژرِ یرهش یاه ماقم ناگدش تشادزاب ِرگید
.دننک جارخا ار اهنآ داد روتسد هاگداد سیئر ،ضارتعا

:دوزفا و ».دننادن راکتیانج کی ارم هک مهاوخ یم زیزع ناناوج و مدرم زا «:تفگ نینچ لوا فیدر مهتم هداز یلعبکت نیسح +
 ».دراذگب مدرم رایتخا رد یتاعالطا دهاوخ یم اهنت و درادن دوخ زا یعافد چیه «
.تسا هتخورف یم ار اهنآ ،مه و هدوب شیشح و نیئوره هب )داتعم( هتفرگوخ ،مه وا هک دوزفا شیاه هتفگ ی هلابند رد +
 .منک وگزاب شدوخ ِنابز زا ار شنانخس ی هلابند تسا رتهب
 نم .موش اهنآ یتازرابم ِهورگ ِلخاد )مناوت یم( مراد تسود رگا هک تفگ نمب یزورون رغصاِ مان هب لحم یاه هچب زا یکی یزور «
 لوغشم هللادی و هللادبع ،جرف یماس اب ؛اه هچب زا رگید نت دنچ اب و دابآدمحا رد رفن کی لزنم میتفر و مدرک لوبق هلصافالب

 ماجنا دشاب یراک ره مدرم هب کمک و میژر ِندیبوک یارب متفگ مه نم و منک کرت ار مدایتعا هک دنتساوخ نم زا اهنآ …میدش تبحص
 یلزنم هب جرف و هللادبع قافتا هب دایتعا کرت زا سپ و منک دایتعا کرت ات مدرک سبح هناخ رد ار مدوخ زور نآ یادرف زا .مهد یم
 .میدرک تبحص رگید یاهرهش رد تضهن ِتفرشیپ ی هراب رد و میتفر نادابآ نیل کیس رد
 .دیوگب ار اه نآ زا نت ودِ مسا دهاوخ یمن یلو .دروآ یم نابز هب یتحار هب ار شَناراکمه یخربِ مان هداز یلعبکت اجنیا رد
 ناوت یم هداز یلعبکت ِنخس نیا زا .نیل کیس لحم رد شا هناخ یرگید و دوب دابآدمحا ِلحم رد شا هناخ هک تسا یدرف یکی
 .دنا هتشاد شود رب ار یبهذم ِهورگ نآِ یربهر نت ود نیا هک تفایرد
.دنک شاف ار نت ود نآ ِرگیدِ یاه هصخشم و مان دنهاوخ یمن وا زا مه ناتسداد و یضاق
 هتشون هیور ۱۵۰ رد رایسبِ یفاکشوم اب و ازارد هب ار نآ یشیامن ِهاگداد و نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ِزادگناج ناتساد *
.دجنگ یمن     راتشون نیا رد اه یراک هزیر نآ ی همه تفگ زاب هک

 هک نآ ِرس زا یمالسا یروهمج هک دش نشور یبوخب همه یارب هک تسا نیا شارخرگج ِدادخر نیا ِدروآ تسد هک دوزفا دیاب یلو +
 درادن یشزرا چیه ناشیارب مدرم ناور و ناج و نام و ناخ هک لدگنس دنتسه یناشِنَم وید همه و همه ،هَت ات هتفرگ ،دشاب ینیمخ
ِ یرای اب و دنروآ دِرگ دوخ ِدِرگ هب ار هدرک مگ دوخ یتشم دنا هتسناوت دوخ یاهزومآدب و یزومآ جک اب نیرفآ گرم ِنامیخژد نیا و
.دنروآ راب هب یگدرمژپ ،یگدنامسپ ،یوَر َجک ،یزور موش یناریا و ناریا یارب نانآ
 ناهدِ نتسب یارب و یمالسا یروهمجِ یشیامن ِهاگدادیب رد و نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ِزوس رگج دادخر ِسَپ رد هک اتفگش
:تسا نینچ ناگتخابناج نیا مان .دنتخیوآ راد هب و هتخانش راکهزب ار یرگید ناهانگیب ،رادغاد یاه هداوناخ
،ینمهب رهچونم ناورس +
،نادابآِ ینابرهش ِناوتس ؛ یردان یلع +
،سکر امنیس ی هدنراد ؛ یناقاهد یناضمر رایدنفسا +
،سکر امنیس یلخاد ریدم ؛ اقآ لآ ینیما شووایس گنهرس +
کاواس ِدنمراک ؛ یدهتجم هللا جرف +
 .دوب کی هجرد مهتم هک هداز یلعبکت نیسح +
 رد هک دوب نیا وا مرج .دروخ یم مشچ ه ناگدش مادعا و ریگتسد ِدنلب رایسب تسیل ِنایم رد شمان ینارهت یلماع اضر دمحم *



 .دوب کی هجرد مهتم هک هداز یلعبکت نیسح +
 رد هک دوب نیا وا مرج .دروخ یم مشچ ه ناگدش مادعا و ریگتسد ِدنلب رایسب تسیل ِنایم رد شمان ینارهت یلماع اضر دمحم *
.تشاد یهاگآ مه نآ ِتایئزج زاُ اتعیبط و دوب وا ِتسد رد سکر ی هدنورپ شَتَرازو ِنامز
 هدرپ ،دریگ ماجنا هدنیآ رد ناناوج هژیوب نایناریا ِیوس زا زورما ،تسا رتهب هک ییاهراک زا یکی ،شارخرگج دادخر نیا ِیپ رد *
 اب دنا هدیشوک یوسوم نیسح دیس دننام یناشکمدآ هک تسا یرگید یاه یراکهبت و یزوس شتآ نیا ِزار زا رتشیبِ نتشادرب
 هب اه یزادرپ غورد و یوَرژک نیا میراذگن هک تسام رب نیا و .دنَوَرب اهدای زا نامز رتسکاخ ریز رد ات دننک یراک ،اهنآِ یشوپ هدرپ
.دنیامن ششخب تساوخرد تلم زا و هدرک نت رب یهانگیب ِتخر ،شارخرگج یاهدمآ شیپ نیا ِنایناج و دنوش هدرپس یشومارف تسد

نایرتفد هلاژ هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۷۹ دادرما ۲۶ )هینشکی( دیشرهم
)یدالیم( ییاسرت ۲۰۲۰ توا ۱۶ اب ربارب

 


