
یلاوروپ لیعامسا تشذگرد زورلاس ی هزیگنا هب

.داب داش شناور و یمارگ شدای *

 .دوب یم یولهپ هاشاضردمحمِ یهاشداپ ِناراگزور ِناگدرورپ تسد زا یلاوروپ لیعامسا *

 و باوخ ،لاس یاه لاس ات ،یلاوروپ لیعامسا دننام یناسک نتفای شرورپ ،ام نیمزرس رب اهدنوخآ ندش هریچ اب هناتخبروش *
:دیارس یم گرزب یدعس  .تسین شیب ییایور

ار کلف ریپ ردپ دیابب رایسب ربص
دیازب دنزرف وت وچ یتیگ ردام رگد ات

 اب و هدوب وربور ییاه بیشن و زارف اب نیمزرس نیا ِیگدنز ،میبای یمرد ،میسر یمرب هک ار ناریا ی هلاس رازه تفه خیرات *
.دتسیاب دوخِ یاپِ یور هرابود و دناهَرِب اه بیسآ زا ار دوخ هتسناوت ماجنارس یلو هدرک مرن هجنپ و تسد یرایسب یاه یراوشد

 دای هب یبوخب ام زا ینارایسب هک تسا نیا رب مرواب .هتشذگ لاس یدنا و )۱۰۰( دَس کی نیمه هب ددرگ یمرب اه نامز نآ زا یکی *
 ،اه تسد رود رد ،دوب هتفرگارف ار نیمزرس رسارس یزور هیس و یتخبدب هک ماگنه نآ رد .میوگ یم نخس یدادخر هچ زا میروآ یم
   .دیشخب ییاهر یزور هیس زا ،دندوب هتفرگ شیپ رد ار نتفر سَپ هار هک ار شنامدرم و روشک و تساخ اپ هب هدروخ کاپ ریش یدنزرف
 .گرزب هاشاضر زج دوبن یسک ناریا داهن کاپ دنزرف نیا

:هتشون شیاه نامدای رد ،غاز و هابور ی هدورس ی هدنیارُس ییامغی بیبح ناورداش *
 کلملا تکوش هب راهب یارعشلا کلم زور کی ،دوب هدش عونمم ینز همق و ،ینز هنیس ،یراد ازع هک ریبک هاشاضر هرود رد « -
 هکنیا .دیراد  زیچ همه ،شیامن نلاس مه ،هسردم مه ،بآ مه ،دیراد قرب مه راید نیا رد هک ار یادخ ساپس دوب هتفگ )دنجریبریما(
:دوب هتفگ کلملا تکوش ؟دنهاوخیم هچ رگید دننکیم تیاکش زونه اه یضعب
،دنهاوخیم تافارخ و لهج .دنهاوخیم مرحم اهنیا ؛دنهاوخ یمن قرب اهنیا  
 ،دننک هیرگ بش و حبص هک .دنهاوخیم یناوخ هضور ،دنهاوخ یمن هسردم اهنیا  
 .دیا هداد زیچ همه راگنا ،دیهدب اهنیا هب ار البرک  
 ،شیپ اهنرق هب هدش دمجنم ناشزغم  
.دنورب ییافکدوخ نیرتکچوک یتح لابند و دنیایب  دوخ هب مدرم نیا تشاذگ دنهاوخن هیسور و سیلگنا زگره 

 یا هسردم و هناخباتک و هاگنامرد اجنآ رد .دیزرو یم قشع اجنآب یلیخ و روخ مانب دوب ییاتسور هب قلعتم یئامغی بیبح -
 یاهباتک همه و درک تسرد یا هناخباتک هکنآ رتمهم .دز وناز و دیلام کاخب شیر یسکان و سکره یولج اجنآ ینادابآ یارب و تخاس
.دننک نفد اجنآ اروا شگرم زا دعب درک تیصو و درک لقتنم اجنآ هب دوب هدرک یروآ عمج لد نوخ اب رمع لوط رد هک ار شیوخ ِیطخ
 ؟دندرک هچ شا هزانج اب روخ مدرم دیناد یم  
 یدیعس ،بوک نیرز ،یزیراپ یناتساب ،یمالسا ،شنادرگاش زا لکشتم یناوراک اب ار شا هدیشک جنر و فیحن رکیپ یتقو  

 یم ای و هدناوخ سرد یئامغی هسردم رد هک یناکدوک نامه ،دیسر روخ یاتسور هب نطو رادمان یاه هرهچ      رگید و یناجریس
 یناحور یاوتف هب .دندرکن هک هچ دندوب هدرک نامرد ار ناشنازیزع و دوخ یاهدرد شهاگنامرد رد هک ینامدرم نامه و ،دندناوخ
 .دننک نارابگنس ار  ناریا گنهرف هب قیدص راذگتمدخ نیا هزانج ات دندرک هزیر گنس زا رپ ار ناشنماد ،اتسور نامه
 دنروایب  نوریب کاخ ریز زا ار شرکیپ ادابم دنداد کیشک شا هربقم رد یزور هسود شنادنزرف ،هزانج نفد زا سپ هکنآ رت کاندرد -
 .دنهدب اهروخشال هب و

.تسا یسایس و یعامتجا یداوسیب ،یداوسیب عون نیرتدب *
 یعامتجا  یاه یتخبدب ریاس و داسف ،ینابایخ ناکدوک ،دایتعا ،اشحف هک دنرادن هجوت نادان نادنورهش :دیوگ یم تشرب تلوترب  
.تسا تسایس هب یهجوت  یب میقتسم هجیتن

 زا یا هنومن کلملا تکوش هک درک ادیپ راک و رس یمدرم اب ،تفرگ تسد هب ار روشک ی هرادا گرزب هاشاضر هک یماگنه *
 .درک وگزاب نامیارب ار نانآ یاه هشیدنا

 دندروخ اه لد نوخ هچ ،یولهپ هاشاضردمحم ،شتسودناریا ِدنزرف وا زا سپ و گرزب هاشاضر میبای یمرد هک تسا هنوگنیدب *
.دندش نومنهر  … و … و نتخومآ شزومآ ،ینیشنرهش ،تفرشیپ ،ینادابآ ِهار هب ار روشک ات

.تساه یولهپ یهاشداپ زا هخرچ نیا ی هدرورپ تسد یلاوروپ لیعامسا *
 ی هتشر رد ار دوخ )سناسیل( ی همانشناد و هدوب نارهت هاگشناد ی هتخومآ شناد وا .دوشگ ناهج هب مشچ ۱۳۰۱ لاس رد وا -
 .دوب هدرک تفایرد اجنآ زا )یفارغج( ییایتیگ و خیرات



 ی هتشر رد ار دوخ )سناسیل( ی همانشناد و هدوب نارهت هاگشناد ی هتخومآ شناد وا .دوشگ ناهج هب مشچ ۱۳۰۱ لاس رد وا -
 .دوب هدرک تفایرد اجنآ زا )یفارغج( ییایتیگ و خیرات
.تسا هداد یم شزومآ ار )یفارغج( ییاتیگ و خیرات ی هتشر نامه یناوج یاه لاس رد یلاوروپ لیعامسا -
 ی هشیپ ،داد یم ناشن یا هژیو یگتسبلد نآ هب و دیشوج یم ،تشاد روش رپ یرس هک ناوجون نیا ِنورد رد هک هچنآ یلو -
.دوب ناریا رد نیون ِیراگن همانزور ناراذگ هیاپ زا یکی وا هک تفگ ناوت یم .دروآ یور نآ هب مه ماجنارس هک دوب یراگن همانزور

 هتشون اه همان هتفه ،اه همانزور یارب و دیزاغآ ۱۳۱۹ لاس زا ،یناگمه یاه هناسر رد ار یراگن همانزور ِراک یلاوروپ لیعامسا *
.تخادنا هار هب ار داشماب ی همان هتفه ناریا رد شدوخ ماجنارس ات .تشون یم        )یتالاقم( ییاه
 ِیوس زا ات تسیز یم رهش نیا رد یلاس دنچ و دیزگرب ار سیراپ رد یگدنز ۱۳۵۷ شروش زا شیپ یلاس دنچ یلاوروپ -
 رد ار نامزاس نآ یگدنیامن رتفد ،دوب یم شَکیدزن ناتسود زا هک ادیوه سابعریما داهنشیپ هب ،ناریا نویزیولت ویدار نامزاس
  .درک اپرب  هسنارف
 وناب ات تشاد ندرگ هب هسنارف رد ار ناریا نویزیولت ویدار یگدنیامن ِرتفد )تسایر( ینیشنَرف لاس نیدنچ یلاوروپ  
 .تفر نارهت هب یلاوروپ و هدمآ سیراپ هب وا ینیشناج هب یمیکح
  
 ویدار یگدنیامن رتفد رد هک متشاد ار نیا ِیزارفرس نم .دوب زاب زابلد و تسد و یمدرم ،نیب نشور یدرم یلاوروپ لیعامسا *
.مدرک یم راک وا اب سیراپ رد ناریا نویزیویولت
 وناب نآِ نتفر زا سپ .درک ییوگتفگ وا اب یلاوروپ راک رتفد رد یمَد دنچ و دمآ وا رادید هب ییوناب یزور مراد دای هب بوخ -
 وا تفگ یلاوروپ .مناد یمن هن ؛مداد خساپ ؟دوب هدمآ نم ندید هب وناب نیا ارچ ینادیم تفگ و دناوخارف شرتفد هب ار نم یلاوروپ
 دوزفا یروف و .تشاد راک تساوخرد نم زا و دوب هدمآ ،دنک یمن راک اجنآ رگید نوچ و هدوب سیراپ رد ناریا ترافس دنمراک
 یچ امش ِخساپ مدیسرپ .)دوب روشک لوپ هسنارف کنارف زونه نامز نآ( .تسا هسنارف کنارف رازه جنپ دهاوخ یم وا هک یدزمتسد
.دوب
:تفگزاب هنوگنیدب میارب ار یناتساد دوخ ِیگشیمه ی هدنخ اب یلاوروپ  
 یم مایپ شیارب ،درک یم یگدنز ییالاب ِهد رد هک وا ی هلاخ یزور .کنسح مان هب تسیز یم یرسپ ناریا یاه هدکهد زا یکی رد -
 هار ِنایم رد .دور یم هلاخ ِهِد یوس هب و دتفا یم هار هب کنسح .روخب شآ نیا زا و ایب مه وت .مزپ یم شآ مراد نم هک دتسرف
 .مروخب شآ مور یم هتخپ شآ ما هلاخ دهد یم خساپ کنسح .یور یم اجک کنسح دسرپ یم شتسود .دنیب یم ار یتسود
 هب دنور یم شیپ هک یمک .کنسح ِلوک یور َرپِب       !هن هک ارچ دهد یم خساپ کنسح .میایب مناوت یم مه نم دسرپ یم شتسود
 نت تفه ای شش دسِرب هلاخ ِهِد هب کنسح ات نخس هاتوک .دوش یم ماجنا خساپ نامه و شسرپ نامه .دنروخ یمرب یرگید ِتسود
 .دندوب وا هارمه شناتسود زا
 ،مهدب نت کی هب کنارف رازه جنپ هکنیا یاج هب نم .کنسح نآ مه نم و تسا هلاخ ِشآ نآ ،رتفد نیا دوزفا یلاوروپ اجنیا رد -
 .نت کی هَن ،دوش زاب نت جنپ راک زا هرگ ات مهدب کنارف رازه نت ره هب و نت جنپ هب ار کنارف رازه جنپ  نیا مناد یم رت تسرد

 هار هب ار ونِراگزور ی همانهام روشک نیا رد و دیچوک هسنارف هب ،یدیشروخ ۱۳۵۷ شروش زا سپ یلاوروپ لیعامسا - *
.تخادنا
 زا یکی { نِسنَو رد هک شا هناخ زا زور ره وا .دوب یوَر هدایپ ،داد یم ماجنا و تشاد یم تسود یلاوروپ هک ییاهراک زا یکی -
.تشگ یمرب و دمآ یم هدایپ ار )رتمولیک ۱۸ ای ۱۷ نوماریپ یزیچ ( هزیل هزناش نابایخ ات }تسا سیراپ  یاه )هموح( رهشاریپ

 داتشه رد وا .ونِراگزور ی همان هتفه و دوب شَیگدنز ی همه ۱۳۵۷ شروش زا سپ ،هژیو هب .شَیراگن همانزور و دوب یلاوروپ *
 ِسک هب و دراذگب نیمز ار ونِراگزور ِراک وا هک درک یمن رواب یسک یور چیه هب و دوب یرایسب یاه ییاناوت     یاراد زونه یگلاس
.دراذگاو یرگید

.دوب هتشاذگ داشماب ،درک یم شخپ و پاچ نارهت رد هک یا همان هتفه دای هب ار شرسپ نیتسخن مان وا *

 رد +یشِگ ِتسیا کیِ یِپ رد ،یدیشروخ ۱۳۸۱ لاس رد ،دش یمن رود شنابل زا هدنخ زگره هک درم نیا یلاوروپ لیعامسا *
.تشذگ

)ناهرب( بلق = شِگ +

نایرتفد هلاژ هدنروآدرگ

یناریا ۲۵۸۰ رویرهش سیراپ
ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماتپس اب ربارب

  




