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 دوشیم رشتنم راب نیتسخن یارب هک دنتسم یقیقحت
 

یمساق نیسح  
 
 

 لاس رد هثداح نامز زا امیس و ادص نامزاس لاغشا هب رومأم میت یاضعا یریگتسد و ییاسانش مدع ✔
 هدشمگ هخاش« ار نآ هک تسا لیلد نیا هب .تسا هژون ماجرفان یاتدوک هدنورپ گرزب یاهامعم زا ۱۳۵۹

  .دنمانیم »هژون یاتدوک
 

 
 بیط دمحم و راسکاخ ناریا یاهمان هب ار یرهوش و نز ،یمدرم شرازگ ساسا رب ،هاپس تاعالطا دحاو ۱۳۶۱ دادرم رخاوا رد

  .درک ریگتسد ،»سابع« یتالیکشت مان اب ،یسابع یهللاحور
 
  .دندرک فارتعا هلموک نامزاس رد دوخ تیوضع هب نانآ دعب زور۲۱ و دش زاغآ رویرهش ۲ زا ود نیا ییوجزاب
 

 )ناتسدرک ناشکتمحز یبالقنا نامزاس( هلموک نامزاس راذگناینب یاضعا رفن هد زا ،تارباخم نیسنکت و جدننس دلوتم ،یسابع بیط
 ]۱[ .دش فورعم »هلموک لوا هرگنک« هب اهدعب هسلج نیا .دنداد لیکشت ۱۳۵۷ رذآ رد ار دوخ هسلج نیلوا هک دوب

 
 دحاو یاهورین هک ینامز .دراذگ رایتخا رد ار نارهت بونج رد یناخرتوبک هچوک رد عقاو یمیت هناخ کی سردآ راسکاخ ناریا ادتبا

 و دندش رضاح لحم رد هتیمک یاهورین .داد عالطا لحم هتیمک هب و درک لطعم ار نانآ هناخبحاص دنتفر قوف هناخ هب هاپس تاعالطا
البق هک دندرک مالعا

ً
 یناتسداد هب و ریگتسد ار نانآ و داد عالطا ام هب هناخبحاص هک دندرک هعجارم هناخ ندرک یلاخ یارب یدرم و نز 

  .دمآ لمع هب قیقحت رغصایلع مانب هدشریگتسد دارفا زا یکی زا هاپس رد ،یناتسداد هب عالطا زا سپ .میداد لیوحت نارهت بالقنا
 

 هک تفگ وا .درک میسرت ار هلموک لماک تراچ و تخیرورف تدش هب رغصایلع یریگتسد زا ندش علطم زا سپ یسابع بیط
 لیکشت یارب دنهس یتسیسکرام هورگ اب هرکاذم لاح رد رضاح لاح رد و تسا رفن هس زا بکرم ناتسدرک زا جراخ رد هلموک تیزکرم

 ).دیماجنا ناریا تسینومک بزح مانب ینامزاس تیدوجوم مالعا هب ۱۳۶۲ رویرهش ۱۱ رد تارکاذم نیا( .میتسه ناریا تسینومک بزح
 لیکشت تارکاذم یارب و دنتسین نارهت رد رضاح لاح رد ناتسدرک زا جراخ رد هلموک تیزکرم یاضعا ریاس ، وا زجب ،هک دوزفا سابع
 یشاد و )یمرهج ییاضر مانهب( مانهب ،وا دوخ زا دنترابع رفن هس نیا هک درک مالعا سابع .دناهتفر ناتسدرک هب ناریا تسینومک بزح
 کی اب و تسا هلموک تالیکشت رد وا دشرا ماقم نایدزی دیعس رتکد مانب یدرف هک داد همادا سابع .)یناطلس گنلراهچ فرشایلع(
 دحاو شالت مغریلع ».دینک ادیپ ار وا دیناوتیم دینیشنب نیمک رد یرذآ هار هس رد رگا« و دنکیم یشکراب نارهت رد گنر زمرق راب تناو
 یخرب .دش ریگتسد رگید یاج رد یمرهج ییاضر مانهب هارمهب وا و دندشن یرذآ هار هس رد نایدزی نتفای هب قفوم نانآ ،هاپس تاعالطا
  :دناهداد حرش نینچ ار ود نیا یریگتسد هوحن روشک زا جراخ نیعلطم

 



 ٢ 

 نابایخ رد هک یاهناخ رد نایدزی دیعس هارمه هب یتالیکشت لوصا تیاعر مدع و یراگنالهس رطاخ هب ۶۱ نابآ ۲۲ زور رد مانهب«
 مانهب یارب یتالیکشت یاهراک دربشیپ روظنم هب مه ار یناسین تناو و دوب ناتسدرک مزاع نایدزی دیعس .دش ریگتسد دنتشاد نارهت حالف
 هرصاحم هب میژر یاهورین فرط زا رتشیپ هک دنوشیم مانهب هناخ مزاع راهن ندروخ یارب مانهب داهنشیپ هب ود نیا .دندوب هدرک هیهت
 یلاح رد و دراذگیم ود ره رس یور ار تلک و هدروآ موجه هناخ لخاد هب نارادساپ ،هناخ لخاد هب ود نیا دورو ضحم هب .دوب هدمآرد
 و ریگتسد دوب هدرک جاودزا وا اب ۵۸ لاس رد هک مانهب رسمه هارمه هب ار ود نیا دنتسه شورف داوم اهنیا هک دننزیم دایرف نارومأم هک
  ]۲[ ».دنروآیم نیشام لخاد هب

 
 .دش ریگتسد »یلع« یتالیکشت مان اب ربجنر نیما دمحم مانب هلموک یاضعا زا رگید یکی زور نامه رد
 
 یماظن نیا تاصخشم و مان .دراد طابترا نایدزی دیعس اب ربجنر نیما قیرط زا یماظن یدرف هک دش مولعم هلموک هبرض رخاوا رد

 یلکش هب وا یلو دش مازعا نادنز زا نوریب هب هاپس یاهورین رظن ریز نیما ،یماظن نیا ییاسانش یارب شالت نایرج رد ،اذل .دوبن مولعم
 شترا داتس مود هرادا یاهورین زا یدنبهیاپیسیع راوتسا یماظن نیا .داد یرارف زین ار یماظن نآ و دش رارف هب قفوم کوکشم و بیجع
  .دوب )شترا تاعالطا نامزاس(

 
  :تسا هداد حرش هنوگنیا ار ارجام ،ربجنر نیما رسمه ،ییایرکز نیرسن اهدعب
 

 تشه تعاس .دش ریگتسد نارهت رد ییاضر مانهب اب رارق رس ربجنر نیما ،مرادن دای هب ار شخیرات هک ،نایدزی دیعس یریگتسد زور«
 عمج دیراد هک ار یکردم و همانسانش تفگ وا .میورب ایب تفگ نم هب و دمآ هناخ هب هتفشآ یعضوورس اب نیما زور نامه بش هن ای مین و
 هک ار یمهم کرادم و لئاسو تفگ اهنآ هب نیما .میتفر تعلط و رفظم نامناتسود لزنم هب نیما اب و مدرک عمج ار لیاسو نم .دینک
  :درک فیرعتروطنیا ار شرارف و یریگتسد نایرج نیما .میتفر یدنبهیاپ یسیع یهناخ هب یگمه اجنآ زا .میورب دیاب هک دیرادرب دیراد

 
 زا یتالیکشت تراچ وا هب تفگ نیما .دنتساوخیم ار یدنبهیاپ یسیع یناشن و مسا وا زا و دندرک ییوجزاب ار وا یریگتسد زا دعب

 اهنیا تفگ وا هب دیعس .دندروآ وا شیپ ار نایدزی دیعس هظحل کی ،دعب .مینادیم ار زیچ همه ام هک دنتفگیم و دنداد ناشن ار هلهموک
 :هدنراگن حیضوت( هرینم رهوش "یشاد" مسا نیما .دوب هتفگ ار هلمج کی نیمه طقف دیعس .وگب ینادیم هچره ،دننادیم ار زیچ همه
 ات دربب اجنآ هب ار اهنآ دناوتیم یلو دنادیمن ار "یشاد" هناخ سردآ هک دیوگیم و دهدیم اهنآ هب ار )یناطلس گنلراهچ فرشایلع
 ییوشتسد هب دیاب هک دیوگیم نیما ،هار نیب رد .دنربیم "یشاد" لزنم تمس هب و هدرک نیشام راوس ار نیما نارادساپ .دهد ناشن ار هناخ
 نوچ دناوتیمن اجنیا هک دیوگیم نیما .نکب ار تراک اج نیمه دنیوگیم و هدرک فقوتم ار نیشام یاهشوگ رد اهرادساپ .دورب
  .دنکیم رارف اجنامه زا و دوریم رتنیئاپ یمک نیما .نکب ار تراک رتنیئاپ ورب دنیوگیم وا هب .دراد گرزب ییوشتسد

 
 .تسین نم یاج رگید اجنیا تفگ نیما هب یدنبهیاپ یسیع .دنتساوخیم نم زا ار وت ناشن و مان اهنآ تفگ یدنبهیاپ یسیع هب نیما

 نیا زا زونه هک میراد نارهت رد یدایز ناتسود ام  هک دنتفگ رفظم و نیما .دنوش جراخ نارهت زا هک درک داهنشیپ مه رفظم و نیما هب وا
 ]۳[ » .میدنام وا لزنم رد ار بش ام .تفر هناخ زا بش نامه یدنبهیاپ یسیع .میهدب ربخ اهنآ هب دیاب ام و دنرادن عالطا تانایرج

 

 یدنبهیاپ یسیع تارطاخ زا لقنب )ربجنر نیما( یلع نابز زا عیاقو حرش ✔
 

 :تسا هدرک تیاور نینچ ار )یلع( ربجنر نیما رارف و یریگتسد شتارطاخ رد یدنبهیاپ یسیع
 

 تعاس ...مدش نارگن مکمک ...دماین یلع .دش ۸ تعاس ...متشاد تاقالم رارق یلع اب بش ۸ تعاس ۱۳۶۱ /۸ /۲۱ هبنشکی«
 متفگ .دوب هبیرغ ادص .دینک زاب ار رد نامثع کاک تفگ یسک .مدرک تبحص فا فا اب .دمآ رد ادص هب لزنم گنز هک دوب بش ۱۱:۳۰

 متفگ .درک رارصا .دوب نم یتالیکشت راعتسم مسا نامثع .تسا نامثع لزنم دینک زاب تفگ .تسین نامثع لزنم اجنیا ،دیاهدرک هابتشا



 ٣ 

افطل متفگ .تسا نامثع لزنم اما ،هن :تفگ ؟تسه نامثع مسا گنز یور
ً

 لیبموتا .مدرک هاگن هطوحم لخاد .متفر نکلاب هب .دینک ربص 
 کاک :تفگ .مدوب هدیدن ار وا نامز نآ ات هک مدید ار یصخش .متفر نیئاپ اههلپ زا .دوب کیرات هطوحم .مدید ار یلع دیفس راب یسکات
افطل دینک زاب ار رد نامثع

ً
 یلع لیبموتا فرط هب نم .دمآ مه دمحم هظحل نیا رد .میربب الاب لیاسو هارمه ار رگید یاقفر و یلع ات 

 یاهوهق نهاریپ کی .مدید ار یلع راب یسکات بقع رد .متخانشیمن ار اهنآ هک دناهتسشن لیبموتا ولج رد هک مدید ار نز قیفر ود .متفر
 نامثع :تفگ ]یلع[ .دوب هدرک شکزارد دیلان یم هک یلاح رد و تشاد نت هب ینوخ و هراپ نشور گنر یبآ هماژیپ کی و ینوخ و هراپ
 الاب ار اهنادمچ و لیاسو نز قیفر ود و یلع رگید قیفر و دمحم .مدرک لوک ار یلع نم .دیربب الاب ار لیاسو و اههچب و نک لوک ار نم
 تالیکشت لوئسم تسا رگنامک رفظم قیفر نیا .منک فیرعت تیارب ات نک شوگ بوخ :تفگ درک یفرعم ار اقفر یلع سپس ...میدرب
 یمسر وضع یگمه و مدوخ رسمه تسا ییایرکذ نیرسن قیفر نیا .دشابیم وا رسمه يدلاخ تعلط قیفر و هاشنامرک رد هلهموک
 ».دنتسه هلهموک

 
 ،دنتسه تایح دیق رد و هدنز ود ره هک ،یدلاخ تعلط قیفر و ییایرکذ نیرسن قیفر تداهش هب« :دهدیم همادا یدنبهیاپ یسیع

 و دانسا هیلک و هدرک ریگتسد شلزنم رد ار ناینیدون نیورپ شرسمه و نایدزی دیعس رتکد زورید هک درک فیرعت روطنیا ار ارجام یلع
 ات .تسا هدرک تاعالطا نداد هب عورش هجنکش و تیذا چیه نودب و هدرواین تمواقم بات دیعس رتکد .دناهدرب دوخ هارمه ار ناشکرادم
الماک شرسمه ناریا و ]یسابع[ بیط کاک ،شرسمه و دیعس رتکد یریگتسد زا لبق

ً
 زونه هک دناهتفگن مه هملک کی و هدرک تمواقم 

  :تفگ ]و[ داد همادا سپس .دندرکیم تمواقم مه حبص زورما ات
 
 دندرک سوبینیم کی راوس و دندز دنبتسد و دنتخیر مرس یور رگید رفن ۴ .متشاد رارق کی هیریما نابایخ رد حبص ۱۰ تعاس زورما

 دنب هب میقتسم و دندرک راوس متسد لغب ،دندوب هدز دنبتسد تشپ زا ار شیاه تسد هک یلاح رد مه ار دوب هدمآ رارقرس هک یدرف و
 ،تسین ترارف هار سفق نیا زا راب نیا رگید :تفگ و دیدنخ وجزاب هک .متفگ هابتشا یمک .دنتساوخ تاصخشم نم زا .دندرب ۳۰۰۰

 هناخ رد راب نیا ،یدرک رارف ماب تشپ زا نازرابم داحتا یمیت هناخ زا یبونج دابآریما رد راب کی ،یدش اهر ام تسد زا ناکوب رد راب کی
 یادص هظحل کی رد .مدرک راکنا نم .هموح و نارهت رد هلهموک یتالیکشت و یرگراک یاههتیمک لوئسم ربجنر نیما اقآ  ،یتسه یدالوف
 همه اهنیا ،هدن رسدرد ار تدوخ ،شاب مدآ ناج نیما :تفگ رتکد .مدوب هتسب مشچ نم .دمآیم نم فرط هب هک مدینش ار دیعس رتکد

 رد هک تسا رمع کی نم ،دناهتفگن نم هب رتکزان لگ گرب زا نک رواب ،هدن رازآ ار تدوخ ،وگب دنهاوخیم هچ ره ،دننادیم ار زیچ
 نم یارب و تسا غورد تسا هتفگ هک ره ار اهفرح نیا ،منادیمن چیه نم :متفگ .منک هابتشا مهاوخیمن رگید لاح ،ماهدوب هابتشا
 امش زا ار رفن کی طقف ام :تفگ وجزاب .دندرب ار رتکد سپس .دیربب ار رتکد :تفگ وجزاب .دنهد تاجن ار ناشدوخ ات دناهدرک تسرد
 هب یسرتسد هک دنکیم تمدخ شترا ساسح ناگرا کی رد و تسا یماظن نامثع نیا مینادیم .تسا نامثع رفن کی نآ و میهاوخیم
 ار وا رگید یسک امش زا ریغ هب مینادیم و میهاوخیم امش زا ار وا سردآ و ترهش ،مسا ام .دراد هدشیدنبهقبط تاعالطا همه نیا
 طخ قیرط زا ات دشکیم لوط یزور دنچ لقادح شندرک ادیپ امش زا ریغ هب نوچ دیروایب ام دزن ار وا تدوخ تسا رتهب .دسانشیمن
 شایریگتسد ،تسام تسد رد نونکا و هدیسر دیعس رتکد تسد هب امش طسوت و هتشاد یسرتسد نآ هب هک یتاعالطا و شیاههمان و وا
ابتک یتح و مهدیم لوق دیروایب ار نامثع رگا .ینک یفرعم ار وا تدوخ تسا رتهب سپ .دشکیم لوط یمک

ً
 ناکما رگید راب مسیونیم 

 امش هک درادن ار یسک نیچمه هلموک و مسانشیمن ار نامثع نیا نم هک متفگ وجزاب هب :تفگ یلع .مهدیم امش هب ار ندنام هدنز
 نونکا و مینادیمن اهام روطچ سپ ،دراد تاعالطا هب یسرتسد دیئوگیم امش هک روطنیا و تشاد ار یسک نوچمهرگا .دینکیم فیرعت
الصا ؟میتسه امش ریسا

ً
 .مینکیم ادیپ ار نامثع روطچ هک میئوگیم امش هب الاح بوخ :تفگ وجزاب .مسانشیمن و درادن دوجو ینامثع 

الماک میاهاپ .دندز متشپ و میاهاپ ریز هب قرب لباک اب قالش هبرض ۵۰ دودح و دندناباوخ تخت یور لوا .دندرب هجنکش قاتا هب ار نم
ً

 
 نامثع نم متفگ ؟تساجک نامثع وگب الاح :تفگ .متسیاب متسناوتیمن میاپ یور هک دوب یروط .دندرک مدنلب سپس .دوب هدش سحیب
البق هک یناسک یماسا تسیل دیعس رتکد تنوسماس فیک لخاد زا وجزاب .مسانشیمن ار

ً
 یاپ نامثع ءاضما و هدش هتشون نامثع طسوت 

 وا طبار امش رگم ،میهاوخیم ار نامثع نیا :تفگ و نامثع یاضما هب شرازگ و همان رگید یاهعومجم نینچمه و دروآ نوریب تسا نآ
 ».مسانشیمن ار نامثع نم ،دیوگیم غورد رتکد ریخ :متفگ ؟دیدرواین رتکد یارب ار اهتسیل و اههمان نیا امش رگم ؟دیتسین

 
 :دیازفایم و دنکیم لقن وا رب ییوجزاب ریز یاهراشف همادا هرابرد یبلاطم ربجنر نیما زا لقنب سپس یدنبهیاپ
 



 ۴ 

 یزیرنوخ میاهاپ .مدوب هداتفا نیمز یور .مدوب اهنت مدمآ شوه هب یتقو ،مدش شوهیب ]ربجنر نیما[ نم دایز یراککتک زا سپ«
 هک یتسه هدامآ الاح :تفگ و دمآ نم غارس هب درکیم یفرعم نسحم ار شدوخ هک وجزاب .دوب هدرک داب و ینوخ مندب مامت .درکیم
 نم :متفگ ؟یتسه یراکمه هب رضاح ،نامثع زا ریغ هب لاح بوخ :تفگ .مسانشیمن ار نامثع نم :متفگ ؟ینک یفرعم ار نامثع
 تسار رگا مدیمهف الاح بوخ :تفگ نسحم .متسه تسینومک نم .میوگب غورد مناوتیمن منادن هچ ره میوگیم منادب هچره
 و هدب ناشن ام هب دنتسه اجنآ رگید رفن دنچ و یدوعسم .ح و جرک تشدهاش هداج رد تسا هلهموک هب قلعتم هک ییاههناخ ییوگیم
 مدرک رکف مدوخ شیپ نم .مهد ناشن امش هب مرضاح ،هن ای دشاب اجنآ یسک منادیمن اما ،مدلب ار هناخ نیا بوخ :متفگ .ایب ام هارمه
 ،مورن نامثع رارقرس یتقو مدرک رکف .مهدیم تاجن ار نامثع تلاح ود ره رد ،موشیم هتشک ای و منکیم رارف ای منکب کسیر کی
  ».دنکیم تیاعر ار یتینما لئاسم و دوشیم هجوتم شدوخ نامثع

 
 هکنیا زا لفاغ نیما هک موش روآدای تسا مزال اجنیا اما .دوب هدرک شدوخ شیپ نیما هک دوب یرکف نیا« :دیازفایم یدنبهیاپ یسیع

 هجیتن رد ،دننک راداو یراکمه هب ار وا دنناوتیمن هجنکش اب و تسا تخسرس رایسب و دنکیم تمواقم ربجنر نیما دنتسنادیم اهنیا
 ادیپ ار رگید دارفا هیقب و نامثع دنناوتب ات دننک بیقعت ار وا ،دنک رارف نیما تسیابیم هشقن نیا رد و هدرک هیهت وا یارب رارف هشقن کی
  ».دننک

 

  شرارف زا ربجنر نیما تیاور ✔
 
 دش رارف هب رجنم و دوشیم وربور سناش کی اب نیما رارف هشقن نیا رد اما« :یدنبهیاپ یسیع تارطاخ باتک زا لقنب بلطم همادا

 متسد هب دنبتسد هک یلاح رد لیبموتا هاگتسد ود اب رومأم راهچ بش ۸:۳۰ تعاس رد :تسا رارق نیا زا ربجنر نیما دوخ هتفگب هک
 قاتا دنچ زونه .دندرک فقوت دوب اهنآ رظن دروم هک نامتخاس نامه کیدزن هداج رانک رد ،دندروآ جرک تشدهاش هقطنم هب دندوب هدز
 هداج هک دوب یلپ رتولج رتم ۱۰ .درک فقوت لیبموتا هداج رانک رد .دوب هدش هدیشک شیاههدرپ و نشور شیاهغارچ نامتخاس زا

 ردارب :متفگ .نکب اجنیمه :تفگ .مراد بآ هب تسد هب جایتحا ردارب :متفگ .دندرک هدایپ ار نم .دشیم در نآ یور زا جرک تشدهاش
 روطچ رفن راهچ امش مشچ ولج نمض رد ،مورب هار مناوتیمن هک ینوخ و هدرک مرو یاهاپ نیا اب نم ،مراد گرزب بآ هب تسد هب جایتحا
الماک و درب رتولج رتم ۱۰ دودح ار نم .دشیم در لپ ریز زا بآ یرادقم .منک بآ هب تسد

ً
 امرفب :تفگ و درک زاب ار میاهتسد لپ ریز 

 زا یرتم دنچ لقاال ،مشکیم تلاجخ نم تسا بیع ردارب :متفگ .تشاذگ مرس یور ار یزوی هحلسا هلول .نکب ینکیم یطلغ ره
 لپ ریز زا .متسشن و مدروآ نیئاپ ار راولش نم ،تفر بقع یمک .ترامرهز عفر نکب دشاب :تفگ .منک تجاح عفر نم ات وش رود نم
 رب و دوب دنلب رتم ۲ دودح هک دوب یلگ غاب راوید کی رتم ۲۰۰ زا دعب ،دوب فاص یزرواشک نیمز رتم ۲۰۰ دودح .مدرک هاگن ولج هب
الماک راوید زا رتم مین یگدنراب رثا

ً
 هک تسا نیا زا رتهب ،موشیم هتشک ای موشیم قفوم ای ،منکیم رارف :متفگ هظحل نیا رد .دوب سیخ 

 رد یرگراک وضع رازه ود زا شیب ،دوبن هک نامثع اهنت رخآ .موشب مه نارگید یارب یلکشم ثعاب و موش هجنکش روطنیا نادنز رد
 دننام و مدیشک الاب و متفرگ مراولش رمک هب تسد هظحل کی رد .مدرکیم راک اهنآ اب نم هک دندوب هموح و نارهت یاههاگراک و هناخراک
 یگنهرب اپ و مرو درد مدرکیمن ساسحا هک هچنآ دینک رواب .مدرک رارف دنکشب ار دروکر دهاوخیم رتم ۱۰۰ تفاسم رد هک هدنود کی
 .تشاد همادا ندیرپ راوید یور و راوید هب ندیسر ات و ندرک رارف گازگیز تلاح هب ،نم یور یزادناریت .دیریگب ،تسیا ،تسیا .دوب

 مردام" ناغف و هیرگ یادص و دش هتشک یزادناریت هلولگ اب نز کی هک دندمآ نوریب هچب و نز هداوناخ کی غاب لغب هچوک زا نامزمه
 ناگداپ لخاد رد تسرد مدرک دنلب ار مرس یتقو .دنتفر نز نتشک و هیرگ لابند اهنآ .مدیرپ فرط نآ هب راوید زا نم .دش دنلب "درم
 زا هک سوب ینیم کی .مداتسیا هداج یور و مدناسر غاب فرط نآ هب ار مدوخ یکیرات و ناتخرد یال زا .مدوب جرک جیسب یشزومآ

 ؟تسا هدش هچ دیسرپ ،مدش راوس .درک زمرت ،دید هراپ سابل و هنهرب اپ یلگ و ینوخ عضو نیا رد هک ار نم داتسیا دمآیم تشدهاش
 ار امش الاح ،روخن هصغ :تفگ هدننار .متخادنا نیئاپ ار مدوخ ماب تشپ زا ،تسا هدرک فداصت دیشروخوریش نادیم رد مردارب :متفگ
 ار نم .متشادن یلوپ نوچ تساوخن هیارک نم زا .دناسر دیشروخوریش نادیم هب ارم .تساجنآ مریسم ،مربیم دیشروخوریش نادیم هب
 نیا و )هطفل( رفظم و تعلط ،نیرسن .متفر نامدوخ لزنم کمران هب و مدش یسکات راوس .مدرک دنلب تسد یسکات یارب نم .درک هدایپ
  ]۴[ ».تساجنیا ات نم زورما یارجام نیا .میدمآ اجنیا هب هدروآ هارمه ار کرادم و دانسا
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  ربجنر نیما رارف ناتساد رد عقاو فالخ دراوم ✔
 
 .تسا عقاو فالخ هدرک نایب ربجنر نیما زا لقنب یدنبهیاپ یسیع هک بلاطم یخرب
 
 ار وا دیاب دنک یط ار وا لزنم یاهلپ دنچ و یرتم دنچ هاتوک تفاسم هک نآ یارب )یلع( ربجنر نیما هتشاد راهظا یدنبهیاپ یسیع -۱

 زا ات هدیود رتم ۱۰۰ ود هدنود دننام ،هدید بیسآ نانچ ییوجزاب نایرج رد شدوخ یاعدا هب هک ،یدرف نینچ هنوگچ .درکیم لوک
  ؟دنتسب هلولگ هب ار مدرم هچب و نز شیریگتسد یارب هک دنتشاد وا یریگتسد یارب هزیگنا ردقنآ هک دنک ادیپ تاجن یناسک تسد

 
 یرمک هحلسا کی اهنت درکیم یهارمه ار ربجنر نیما هک یرومأم .تسا یگتخاس رباع نز کی لتق و یزادناریت و یزوی ناتساد -۲

 زا و هدیسر غاب راوید هب  وا هک دش ربجنر نیما رارف هجوتم یتقو هک درک اعدا درف نیا .دوب هدشن یزادناریت نآ اب هک تشاد هارمهب کچوک
  ]۵[ .دوب هدش جراخ سرریت

 

  هژون یاتدوک و هلموک ،یدنبهیاپ راوتسا ✔
 

اددجم )یلع( ربجنر نیما دعب زور دنچ
ً

 ار قوف یماظن وا .تسا هداد یرارف ار یماظن درف نآ رارف زا سپ هک تفگ وا .دش ریگتسد 
 هاپس تاعالطا یاهورین .درک یفرعم ،)شترا تاعالطا نامزاس( شترا مود هرادا تبقارم و بیقعت رد لغاش راوتسا ،یدنبهیاپ یسیع
 ناتسدرک هب وا یاههچب و رسمه لاقتنا تهج یسیع ردام و ردارب هک دندش هجوتم و دنتفر دابآتلود کرهش رد یدنبهیاپ یسیع لزنم هب
 .دنتسه نکاس یناتسرل یلعدیما مانب یرگید یماظن لزنم رد

 
 فشک هب وا زا ییوجزاب رارمتسا .دش لقتنم  نادنز هب و ریگتسد ییوگضیقنودض لیلد هب و دش قیقحت ناتسرل یلعدیما راوتسا زا

 مود هرادا هناخساکع لوئسم ،یناشفا مکی ناوتس رظن ریز هک دش شترا مود هرادا تبقارم و بیقعت هرادا لنسرپ زا هرفن ۱۴  یاهعومجم
 ماگنه هب امیسو ادص فرصت یماظن هخاش وضع ، یزردوگ رادرسریما سابعمالغ و یدنبهیاپ یسیع ،یتایلمع میترس ود و ،شترا
  .دندوب ،هژون یاتدوک هب روهشم ،باقن یاتدوک یارجا

 
  :دسیونیم هژون یاتدوک رد شناراکمه و دوخ شقن هرابرد شتارطاخ رد یدنبهیاپ یسیع
 

 بیقعت پیکا لوئسم اهنآ یود ره هک ،شنمزیمت اضر و یزردوگ شوایس مانب مناراکمه زا رفن ود .دوب رهظ زا دعب راهچ تعاس«
 ریخ مراودیما ،دیدمآ شوخ :متفگ .میئآیم ندید یارب ،میتسه امش نامهم بشما :دنتفگ و دندرک هعجارم نم هب ،دندوب تبقارم و
 هک دنتشاد رارصا اهنآ وگوتفگ و تبحص هقیقد دنچ زا سپ ...دندمآ نم لزنم هب رفن ود ره هک دوب ۸ تعاس بش لاحرهب .دشاب
 نم هک دنتسنادیم بوخ اما ،متفرن راب ریز نم هک ؟هن ای مراد یراکمه تارکمد و  هلهموک هلمج زا ناتسدرک یاهورین اب نم ایآ دننادب
 نآ زا لبق و میدوب مه اب ناتسدرک رد تایلمع داتس رد اهدعب هک دندوب طابترا رد ییاطع گنهرس اب اهنآ نوچ متسه میژر فلاخم

 یزردوگ شوایس سپس .دوب بلطتنطلس وا دوخ نوچ متسین میژر اب نم هک تسنادیم ییاطع گنهرس و میدوب هتفر تیرومأم نیدنچ
 نوریب تک لغب بیج زا هک( نآرق نیا یور ار تیاهتسد دیاب لوا ،تسارجا تسد رد همانرب کی .میراد داهنشیپ کی ام هکاک :تفگ
 سک چیه هب و دیراد هگن ظوفحم ار ام داهنشیپ و بشما زار دینکن رگا ای دینکب یراکمه رگا هک دینک دای دنگوس و دیراذگب )دوب هدروآ
 دنگوس دیاب هک دنتفگ و دندرکن لوبق اهنآ ؟تسیچ داهنشیپ ،مشاب رادهگنزار مهدیم لوق نم ،دهاوخیمن دنگوس متفگ نم .دیئوگن
  .مدروخ دنگوس اذل ،تسا یمهم هلئسم هک مدش هجوتم نم .دیروخب

 
 .مینکیم بذج ورین اتدوک نآ یارب ام و تسا مادقا تسد رد هتفاینامزاس و مهم یاتدوک کی هک داد حیضوت شنمزیمت اضر سپس

 دنگوس ساسا رب ار زار دیتسین لیام رگا .دیریگب لیوحت مه ناموت رازه هد و میسیونب دک اب مه ار امش مسا ات دیهدب باوج دیلیام رگا
 فرظ رد دش رارق و دندرک لوبق اهنآ .مهدب باوج و منک رکف ات دیهدب تصرف هتفه کی متفگ نم .دیراد هگن نامدوخ نیب ام تقافر و
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 نایم رد مرسمه ترصن اب ار لئاسم همه نم نوچ .دنتفر و دندرک یظفاحادخ بش۱۱ تعاس و مهدب باوج اهنآ هب نم هتفه کی
  .دنشاب فلاخم و دننکن تقفاوم دیاش ،راذگب نایم رد هلهموک اب ار هلئسم :تفگ وا ،مدرکیم یهاوخرظن مه وا زا و متشاذگیم

 
 یروف باوج و مداتسرف ناتسدرک هب دمحم هلیسو هب عیرس و متشون یفطصم رتکد و دلاخ دیس یارب ار عوضوم همان کی رد نم

 لاعف یورین هک یطرش هب دیشاب اتدوک نیا هیشاح رد دیناوتیم امش :دروآ نارهت هب ناتسدرک زا ار باوج دمحم زور ۶ زا دعب .متساوخ
 لبق بسانم نامز رد و دینک شرازگ قیقد و بترم ار اتدوک نیا تیلاعف و یهدنامزاس و تاعالطا و رابخا و دینامب رانک رد و دیشابن نآ
 تسد هب ار قیقد تاعالطا و دینک ذوفن اهنآ نایم رد اما دینکن تکرش تایلمع رد و دیشکب رانک ار دوخ یاهناهب هب اتدوک عورش زا
  .رتمهم امش اما تسا مهم رابخا ،شاب تدوخ بظاوم میوشیم روآدای مه زاب ،دیروآ

 
 ؟تسیچ فیلکت دشن قفوم اتدوک رگا مدیسرپ نم ؟دیاهتفرگ میمصت ایآ دندیسرپ و دندمآ لزنم هب شوایس و اضر ررقم دعوم رد

 هد غلبم هب سانکسا هتسب کی و هدروآ نوریب ار نآرق هرابود سپس .تسا ینتفر میژر نیا و دوشیم قفوم اتدوک دصرددص دنتفگ اهنآ
 دنتفگ و دنتفر تعاس کی زا دعب و دنتشاذگ ار لوپ سپس .منکن تنایخ هک دنداد دنگوس ارم هرابود و دنتشاذگ نآرق یور ناموت رازه
 دایز دنتفگ ؟رود ای تسا کیدزن نامز مدیسرپ .تایلمع یارجا عقوم ات مینکیم تاقالم ار رگیدمه تیرومأم رس ای نما هناخرد هنازور
  .دوب۲۵  هرامش .دنداد نم هب زمر و دک ناونع هب هرامش کی .تسین رود

 
 هام ود دودح .دندرکیم تبحص اتدوک تامادقا تفرشیپ زا و میتشاد طابترا مه اب بترم تیرومأم رد ای و نما هناخ رد هنازور

 دیتسه نم نامهم بشما :تفگ یزردوگ شوایس زور کی .مداتسرف هلهموک هب ار اتدوک هب طوبرم تاعالطا شرازگ رد نم هک تشذگ
 ۳۰ دودح اج نآ رد .متفر دوب کمران رد هک یزردوگ شوایس لزنم هب ۸ تعاس بش .متسه امش رظتنم ۸ تعاس نامدوخ لزنم رد
 ۳۰ نیا عمج رد یناهنپ دورو هبعش و ینکزاب لفق هبعش و ينف هبعش زا یدادعت و نما هناخ هس ره زا تبقارم و بیقعت ناراکمه زا رفن
 نادنز یاهلفق هیلک هک دوب یسک وا .تشاد روضح دوب ینکزاب لفق هبعش لوئسم هک یعیفر نیسح درگرس عمج نیا نایم رد .دندوب رفن
 ندرک زاب یارب مه بالقنا هاگداد اب ،دوب هدرک زاب ار اهخاک یاهقودنصواگ لفق ۱۰ یدروجال یارب بالقنا نامز رد و درک زاب ار نیوا
  .تشاد کیدزن یراکمه هاش میژر یرارف دارفا هدش هرداصم لزانم یاهرد

 
 تیعضو زا شرازگ کی و ،مشابیم امش عمج رد هک متسه لاحشوخ رایسب :تفگ و درک تبحص هب عورش یعیفر نیسح درگرس

 اب ٪۸۰ نارهت فارطا و زکرم یاهناگداپ هیلک رد تفگ و داد هئارا هصالخ و عیرس روطب ار ناریا رسارس رد تایلمع یارب هدامآ یاهورین
 دهشم و زاریش ،زیربت ،نادمه یخرهاش ،دابآرهم ییاوه هاگیاپ .دنتسه هژون حرط اب ٪۹۰ دهون ۲۳ پیت ،درباوه پیت ،دنتسه هژون حرط
 یاهرهش رد .دنتسه هدامآ کاواس دارفا زا ٪۹۰ .دنتسه هژون حرط اب یریگمشچ روطب رگید یاهاج هیقب و هاشنامرک زوریناوه یاهدحاو
 دودح :تفگ ،تسا هدرک یگدامآ مالعا تارکمد بزح .تسا هدامآ ورین ناتسدرک و زاوها ،ناهفصا ،زاریش ،دهشم ،زیربت ،نارهت گرزب

  .دنوشیم قحلم ام هب ناویرم هقطنم زا سوبوتا اب یدنبشقن نامثع خیش حلسم دارفا زا رفن ۱۰۰
 
 هدزای غلبم نم .دندرک تخادرپ یماظن شفک و سابل دیرخ تهج لوپ رگید ناموت دصناپ و رازه غلبم رفن ره هب هسلج نامه رد

 و هرفن۲ تروص هب و .تفای نایاپ۱۲ تعاس ات هسلج .مداتسرف ناتسدرک تالیکشت یارب یلام کمک ناونع هب ار ناموت دصناپ و رازه
 تالیکشت یارب ار اتدوک یارب یگدامآ و ماقرا و رامآ عضو زا لماک یشرازگ هسلج نیا زا دعب زور .میدش جراخ لزنم نآ زا هرفن۳
 دروم رد یریگمیمصت یارب هک مناسرب تالیکشت عالطا هب ار نآ ،دش صخشم اتدوک ءارجا خیرات هک نیا ضحم هب دش رارق .مداتسرف
 و هیهت شفک و یماظن سابل تسد کی نم سپس .دنشاب هتشاد عالطا ،دشاب حالص هب هک رگید میمصت ره ای و یرگاشفا و نداد ول
 میاههچب و رسمه مناوتب نم ات دهد عالطا نم هب ارجا زا لبق زور ۵ یزردوگ شوایس هک دوب نیا رارق .متشاذگ کاس رد و مدومن هدامآ
 وژپ کی هک شدوخ یراوس نیشام اب شنمزیمت اضر هک دوب رهظ زا دعب ۶ تعاس .مشاب نارهت رد اهنت مدوخ و متسرفب جدننس هب ار

 ار کاس نم .تسین لاوئس عقوم میورب ایب عیرس :تفگ ؟اجک متفگ .میورب ایب و رادرب ار تکاس هکاک :تفگ و دمآ ام لزنم هب دوب ۵۰۴
 نادیم ،دازرهش نابایخ زا اضر .مدش لیبموتا راوس اضر هارمه و مدرک یظفاحادخ مرسمه ردارب دمحم و اه هچب و رسمه زا و متشادرب

 یزردوگ شوایس هقیقد دنچ زا سپ .درک فقوت کنو نادیم رد و درک تکرح یولهپ نابایخ ،دابآریما سپس و نهآهار فرط هب شوش
 یور ار سردآ کی لبق زا هک اضر .داتسیا ام لیبموتا رس تشپ کنو نادیم یلامش علض رد گنر یبآ ناکیپ کی اب رگید رفن ۴ هارمه
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 طسو رد .دیوش دراو تسا زاب طایح رد ،دیورب سردآ نیا هب :تفگ و داد ام زا مادک ره هب دوب هدرک هدامآ و هتشون کچوک تراک کی
 رفن ود ،رفن ود هقیقد ۸ یلا ۵ ره ،دیوش لخاد و دننکیم زاب دینزب رگنلت ود ای کی تسد اب تسا یبوچ گنر یا هوهق رد کی طایح
 دننکیم راک اج نآ درک رگراک یدادعت و تسا نتخاس تسد رد هک تسا هراک همین نامتخاس کی طایح رد یوربور .دیوش لزنم دراو
 و دوب ناهفصا لها هک راخف نیسح مانب ناراکمه زا یکی هارمه هدش هدایپ لیبموتا زا نم .دنرادن یراک یسک هب و دنتسه نکاس و
 یدرف هچوک طساوا رد .میدرک تکرح ناداش هچوک فرط هب کنو نادیم زا ،دوب تبقارم و بیقعت دحاو کیناکم و میدوب مه هیاسمه
 و دید ار نم وا .دراد یدانق هزاغم ناویرم رد هک متسنادیم و تشاد تسد رد کاس کی وا .دوب رد کی ندز گنز لاح رد هک مدید ار
 زاب شیور هب ار رد هک دوب رظتنم مه وا ،مدش در شرانک زا منک تبحص هک نیا نودب نم اما .دش دیفس شگنر و هدش هچاپتسد یروف
 هدرک تسرد یاچ فکمه هقبط رد درک رگراک هس هک هراک همین نامتخاس یوربور .میدیسر ۵ کالپ ندال هچوک هب .میدش در ام ،دننک
 دوب ندرک سراپ لوغشم یناملآ دنوه رفش داژن زا گرزب رایسب گس میدش طایح دراو ام .دندوب ندناوخزاوآ و ندروخ یاچ لوغشم و
 رد رگید رفن ۳ و نم .دیئایب لنوت دیدزاب یارب نم هارمه رفن ۴ :تفگ ینابیش گنهرس .دوب هدش هتسب ینیمزریز رد ولج ریجنز کی اب هک
 راوید رجآ اب هک تشاد انهپ رتم ۱ و یدنلب رتم ۲ لاناک .دش نشور لاناک قرب یاهغارچ دیلک کی اب میدرک زاب ار ینهآ یرد نیمزریز
 تسیابیم و تشادن شکاوه هک دوب نیا لاکشا اهنت .یوش در نآ زا تازیهجت و هحلسا اب یتسناوتیم یتحار هب و دوب هدش هدیشوپ نآ
 رد و میدرکیم روبع لنوت زا تایلمع یارجا زا لبق تعاس کی تسیابیم ...میتشگرب نلاس لخاد هب .درک روبع نآ زا عیرس رایسب
  .میدشیم ارجا تعاس رظتنم مج ماج طایح ریز گنیکراپ

 
 گنهرس هلصافالب .دیسریم شوگ هب موادم روطب نیگنس لسلسم اب دنت و یپایپ یاهرابگر یادص هک دوب هقیقد ۱۱:۳۰ تعاس تسرد

 عیرس :تفگ دوب هدش هچاپتسد و دوب هدیرپ شگنر هک یلاح رد هقیقد دنچ زا سپ .دومن نتفرگ سامت هب عورش میسیب اب ینابیش
 زا و جراخ لزنم نیا زا رفن ۳ ،رفن ۳ و دینک ضوع سابل .دیهدب لیوحت و دینک یلاخ گنشف زا ،دیربب نیمزریز هب ار اههحلسا
 زا رگید سک چیه ،دیتسه اجنیا هک دادعت نیا زا ریغ دیشاب نئمطم و !یدیدن یدید رتش اهامش اما .دیوش هدنکارپ فلتخم یاههچوک
 ۳ تروص هب و میداد لیوحت ار هحلسا هدرک ضوع سابل عیرس دارفا .دیورب دیشاب نئمطم .ناگرا اب هن و مسا اب هن ،درادن ربخ عوضوم
 هرخسم اب دندوب رد یوربور هراک همین نامتخاس رد هک یدرک نارگراک ،ندش جراخ عقوم رد مسیونب تسین دب .میدش جراخ رفن ۳رفن
  .دنتسه تسم همه نک هاگن ،دش لیطعت هناخرامق دنتفگیم

 
 رظتنم و میدش جراخ هناخ نآ زا مه اب میدرکیم یگدنز هقطنم کی رد هک یناتسرل دیما و راخف نیسح ،نم ،رفن ۳ ام لاح ره هب

 نابایخ لامش زا جدننس ۷ ینواعت سوبوتا کی مدش هجوتم ناهگان .دشیمن عطق رابگر یادص هظحل کی هک یلاح رد میدوب یسکات
 دمحا هک مدش هجوتم نم ؟دیوریم اجک مالس یسیع اربآ :تفگ دنلب یادص اب و درک زمرت ام یاپ یولج و دمآ بونج فرط هب یولهپ
 زا .درک راوس ار ام .تشگیمرب لانیمرت هب شیرجت نادیم زا شدرگاش هارمه هک تسا ماییاد رتخد رهوش نایانشآ زا و تسا یناویرم
 میوریم لزنم هب میتشگرب الاح میدوب هتفر یدرونهوک هب زورید :متفگ .دوب تسم مه یمک ؟دیدوب اجک یبش فصن نیا دیسرپ نم
 هقطنم ریاشع زا یدادعت یتسبرد هک میدوب سوبوتا ۴ ام :تفگ ؟دیدوب اجک امش مدیسرپ وا زا نم .لزنم هب مناسریم ار امش نم :تفگ.
ارثکا ریاشع نیا یسیع اربآ یلو .دندرگرب ناشدوخ رگید زور ۲ تسا رارق ،میدوب هدروآ نارهت هب ماما اب تاقالم یارب ار ناماروا

ً
 هاپس زا 

 :تفگ ؟دیدرک هدایپ اجک ار اهنآ متفگ .دناهدمآ تمادن راهظا یارب ایوگ الاح .دندوب یدنبشقن نامثع خیش یاههتسدوراد زا و یراگزر
 حیرفت یمک شیرجت رد مدرگاش و نم زورما ،میدیسر ۱:۳۰ تعاس بشید ،میدرب یمیدق نامتخاس کی رد نارواین هقطنم هب ار اهنآ
 ییاضر رصان درگرس دش صخشم اهدعب ورین نیا طبار و دندوب هدروآ ناتسدرک زا هک دندوب ییورین نامه اهنآ مدش هجوتم نم .میدرک
 زا رتشیب ادص .دشیم رتشیب و رتشیب یزادناریت یادص .دوب یدنبشقن نامثع خیش رسمه یاهلیماف زا و شلاط لها شرسمه هک دوب
 زورما :متفگ دمحا هب .میدیسر لزنم هب .دمآیم بترم یزادناریت یادص حبص۴  تعاس ات .دمآیم هاگشناد تشپ هقطنم و هلال کراپ
  .موریم جدننس هب حبص ۷ تعاس ،مراد سیورس :تفگ .شاب نامهم

 
 زور حبص .مداتسرف ناتسدرک هب یروف و ؟هن ای منامب نارهت رد نم هک مدیسرپ اقفر زا و هدرک هیهت اتدوک تیعضو زا شرازگ کی نم

 ملاس تسناوت دحاو کی اهنت هژون یاتدوک تایلمع حرط رد هدننک تکرش یاهدحاو لک زا هک تسا یروآدای هب مزال .متفر هرادا هب دعب
 مج ماج نویزیولت نتفرگ دحاو .یرون گنهرس لزنم رد مدوب نآ رد مه نم هک دوب یدحاو نیا و دورن ول ۱۳۶۱ لاس زیئاپ ات و دنامب
 رایتخا رد هک دوب یرون گنهرس هب قلعتم میدوب نآ رد ام هک یلزنم هتبلا .دندوب تمدخ لوغشم یلکشم چیه نودب و ملاس یگمه هک
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 دعب زور ود ،دوشیم ریگتسد یرون گنهرس یتقو .دوب هدش مج ماج نویزیولت ویدار یارب یشک لاناک اج نآ زا و دوب هتشاذگ اتدوک
 هب عورش ،دوب هدش هتسب ینیمزریز رد ولج هک یگس ،دنوشیم طایح دراو رادساپ یاهورین یتقو .دریگیم رارق دیدزاب تحت شلزنم
 .دوب هدرک رارف مه یرون گنهرس رسپ اهنت .تشادن دوجو یسک لزنم رد .دهدیمن ار نیمزریز هب دورو هزاجا و دیامنیم ندرک سراپ
 هیلک و دننکیم زاب ار نیمزریز رد و دنشکیم ار گس هلولگ کی اب و دنوشیم کوکشم نیمزریز رد هب گس دیدش ندرک سراپ رثا رب
 ناریا رسارس رد اتدوک تابسانم زا یرایسب و دندرک مادعا هلجع اب ار یرون گنهرس هتبلا ]...[ .دندرک ادیپ ار تامهم و اه هحلسا
اصوصخم

ً
  ]۶[ ».تفرن ول اهناگداپ رد 

 

 هدشمگ هخاش ✔
 

 فرصت دحاو رد شترا مود هرادا تبقارم و بیقعت یاهورین زا رفن ۳۰ لقادح ،میدید یدنبهیاپ یسیع زا لوق لقن رد هک هنوگنامه
 و دندوب رفن ۲۲۴ رون گنشوه ریما گنهرس هناخ رد رضاح دارفا هک تسا هدمآ یدنبهیاپ تارطاخ رد .دنتشاد روضح امیسو ادص
 :دوب شترا مود هرادا لنسرپ زا ینابیش گنهرس اب اهنآ تیلوسسم

 
 دراو ،دوب هدرک یط اکیرمآ رد ار ییودنامک هرود هک مود هرادا هدیزرو رایسب نارسفا زا ،ینابیش نیسح مود گنهرس ماگنه نیا رد«

 نویزیولت و ویدار نتفرگ هرفن ۲۲۴ دحاو نیا تیرومأم :تفگ و دومن تبحص هب عورش ینابیش گنهرس لماک توکس زا سپ .دش نلاس
 ».دشابیم یعیفر نیسح درگرس منواعم و متسه نم شلوئسم هک تسا مج ماج

 
   :دسیونیم یدنبهیاپ .تسا فلتخم یاهناگرا تبقارم و بیقعت یاهدحاو هب رفن ۲۲۴ نیا رثکا قلعت رگید لمأت لباق هتکن
 

 بترم و دندوب یهاشنهاش دراگ دارفا زا یدادعت و کاواس تایلمع دحاو و تاعالطا دض یاهناگرا و تبقارم و بیقعت زا دارفا رثکا«
 » .دندیسر رفن ۲۲۴ هب دارفا بش ۹ تعاس رد .دشیم هفاضا عمج نیا هب

 
 :دنتخانشیم ار رگیدکی رون گنهرس هناخ رد رضاح دارفا زا یرایسب ،یدنبهیاپ هتشونب
 

ابیرقت دارفا یگمه هک دندوب ندیشک راگیس و هویم ندروخ لوغشم و هتسشن گرزب رایسب نلاس کی رد رفن ۸۰ دودح«
ً

 ار رگیدمه 
 ».دندرکیم یسرپلاوحا و یسوبور مه اب و دنتخانشیم

 
 :تسا هدوزفا همادا ردو
 

 ات و دنامب ملاس تسناوت دحاو کی اهنت هژون یاتدوک تایلمع حرط رد هدننک تکرش یاهدحاو لک زا هک تسا یروآدای هب مزال«
 یگمه هک مج ماج نویزیولت نتفرگ دحاو .یرون گنهرس لزنم رد مدوب نآ رد مه نم هک دوب یدحاو نیا و دورن ول ۱۳۶۱ لاس زیئاپ

 ».دندوب تمدخ لوغشم یلکشم چیه نودب و ملاس
 

  ؟دشن ییاسانش ۱۳۶۱ زیئاپ ات ،دنتخانشیم ار رگیدکی نانآ زا یرایسب هک ،هرفن ۲۲۴ دحاو نیا هک تسا هنوگچ
 

 هدشمگ هخاش فشک یریگیپ بیجع فقوت ✔
 
 هب هلموک وضع رهوش و نز کی قیرط زا یفداصت روطب ۱۳۶۱ زیئاپ رد هاپس تاعالطا دحاو پچ شخب ،دش رکذ هک هنوگنامه 

 مود هرادا هناخساکع لوئسم ،یناشفا مکی ناوتس رظن ریز هک دیسر شترا مود هرادا تبقارم و بیقعت لنسرپ زا هرفن ۱۴ یاهعومجم
 .دندوب لاعف »هژون« هب روهشم یاتدوک ماجرفان حرط رد ،شترا



 ٩ 

 :تشادراهظا هدنراگن اب وگتفگ رد ،دیسر هژون یاتدوک هدشمگ هخاش هب هلموک قیرط زا هک ،هدنورپ سانشراک
 

 .دندوب رفن ۱۴ هک یدنبهیاپ و یزردوگ یمیترس هب شترا مود هرادا تبقارم و بیقعت میت ود هب میدیسر یناتسرل یلعدیما قیرط زا«
 ناتسبات رد یناشفا .تسا شترا مود هرادا هناخساکع لوئسم یناشفا ناورس ام لوئسم هک دندرک فارتعا اهییوجزابرد هدشریگتسد دارفا

 ییوجزاب رد وا .دوب هدرک رفس ایناپسا هب ،شترا مود هرادا سیئر هبیتک گنهرس هزاجا اب ،شدنزرف مشچ هجلاعم هناهب هب ۱۳۶۱ لاس
العف اههچب :تفگ نم هب وا .مدرک تبحص ]دش یراوتم هک اتدوک یماظن هخاش لوئسم[ یرماعینب گنهرس اب ایناپسا رفس رد" :تفگ

ً
 

الماک یزردوگ ،لیلد نیا هب ".دسرب شتقو ات دنشاب یهللابزح
ً

 ».درکیم یزاسیداع و دادیم ناشن یهللابزح ار دوخ 
 
 هک دش مالعا ،دوب هدیسر یمهم لحارم هب و تفریم شیپ یبوخ هب )هژون( باقن یاتدوک هدشمگ هخاش فشک یریگیپ هک یلاح رد

البق هک دوش لیوحت یناسانشراک هب هدنورپ دیاب
ً

 شخب زا هدنورپ ،اذل .دوب لوقعم لالدتسا نیا .دندرکیم راک هژون یاتدوک هدنورپ یور 
 .دندشن ریگتسد و ییاسانش قوف هرفن ۲۲۴ هورگ دارفا یقبام و دشن یریگیپ ارجام نآ زا سپ یلو دش هتفرگ هاپس تاعالطا دحاو پچ
  .میرادن نآ یارب یخساپ هک تسا یگرزب یامعم نیا

 
 هدنورپ گرزب یاهامعم زا ۱۳۵۹ لاس رد هثداح نامز نامه زا امیس و ادص نامزاس لاغشا هب رومأم دحاو یریگتسد و فشک مدع

 زا هک دهدیم ناشن ام یسررب .دنمانیم »هژون یاتدوک هدشمگ هخاش« ار نآ هک تسا لیلد نیا هب .تسا هژون ماجرفان یاتدوک
  .دناهدنام نوصم یریگتسد و ییاسانش زا هورگ نیا یزومرم لکش هب هثداح بش نامه

 
 ،هدش رشتنم ۱۳۶۷ رجف ههد رد بالقنا درگلاس نیمهد تبسانمب قوف یاتدوک هرابرد هک یقیقحت نیلوا ،»هژون یاتدوک« باتک رد

  :تسا هدمآ نینچ
 

 هدهع هب ار تاموزلم رگید و نیشام ،هناخ  ،هحلسا ،لوپ هیهت هفیظو ،دوب رفینابرق ]رهچونم[ اب نآ تسایر هک ،تاکرادت هخاش«
 .دوب زین امیسو ادص فرصت میت وزج اتدوک بشرد رفینابرق ،رگید یوس زا .تشاد

 
 ،رون ]گنشوهریما گنهرس[ مان هب يدرف لزنم رد رفينابرق هلمج زا نارگاتدوک زا رفن ۲۰۰ زا شیب )۱۳۵۹ /۴ /۱۸( اتدوک بش رد

 مئالع تفایرد اب ات دندوب هدرک عامتجا دیشروخوریش هب شوقنم يیاهدنبوزاب اب و يماظن سابل اب ،دوب عقاو مج ماج يلاوح رد هک
 هداد عالطا نانآ هب نفلت طسوت هیلوا تاعاس نامه رد يلو .دننک فرصت ار ناریا يمالسا يروهمج يامیس و ادص ،اتدوک تیقفوم
  ]۷[ ».دیوش هدنکارپ هرفن هس ود ياههورگ رد تسا يفتنم تایلمع هک دوشيم

 

 دعب لاس تفه ✔
 

 هب مادقا ۱۳۶۶ لاس رد ،دوب هدش هتسشنزاب ۱۳۶۳ لاس رد هک ،شترا مود هرادا قباس یاضعا زا ،هنازخ یعیفش  یبتجم گنهرس
 نامزاس دعب یتدم ،لیلد نیا هب .درک  روشک زا جراخ رد »ینایواک شفرد« هب موسوم نامزاس ناگدننادرگ زا یکی اب ینفلت سامت

اددجم و درک لمع دهعت فالخ رب یدازآ زا سپ یو نکیل .دش دازآ یراکمه دهعت اب یو و درک ریگتسد ار وا شترا تاعالطا تظافح
ً

 
 اب دعب زور دنچ .دش دازآ تلافک رارق اب ۱۳۶۸ /۲ /۱۶ خیرات رد و قیلعت یو نادنز دعب یتدم .دش موکحم نادنز لاس هد هب و ریگتسد
اددجم و تفلاخم هدربمان نادنز قیلعت

ً
 هرادا رگید وضع ود شقن زین و ،دوخ شقن هب هلحرم نیا رد وا .دش ریگتسد ۱۳۶۸ /۳ /۱۴ رد 

 .درک فارتعا هژون یاتدوک رد ،یدورد هواس یلقماما درگرس و رفینایقدص نسح هتسشنزاب گنهرس یاهمان هب شترا مود
 

  :تشون ۱۳۶۸ /۴ /۲۶ خروم ییوجزاب رد هنازخ یعیفش گنهرس
 

 تمدخ یسوساج دض تمسق رد هدربمان .میدوب مه هرودمه هک دوب یدورد هواس یلقماما درگرس نم یمیدق ناراکمه هلمج زا«
 تشاد راهظا و درک مالعا یمالسا یروهمج و بالقنا هیلع ار یکیدزن تامادقا هلئسم اهزور زا یکیرد .دوب هناتسود ام طباور و درکیم



 ١٠ 

 یورین هلیسو هب تشاد راهظا تامادقا و هوحن درومرد .منک یراکمه وا اب هک تساوخ نم زا و تسا هدش هدامآ لوحت کی تامدقم
 ار نویزیولت و ویدار دننام ساسح طاقن نامزمه یمزر یاهناگی زا ییاهدحاو و دش دهاوخ نارابمب نارهت رهش ساسح طاقن ییاوه
 تکرش اب هک یتاسلج رد نونکات یلو مراد طابترا تایلمع ربهر اب یصوصخ تروص هب نم تشاد راهظا هدربمان .درک دنهاوخ لاغشا

 یراک میناوتب هک یاهحلسا هن و میراد یاهدیزرو دارفا هن داتس رد ام متفگ وا هب .ماهدرکن تکرش دوشیم لیکشت دروم نیا رد نیریاس
 یشاب هتشاد نارهت یمزر یاهناگی رد یناتسود هک یتروصرد تشاد راهظا ؟یراد نم زا یتساوخرد هچ دروم نیا رد امش ،میهد ماجنا
  ... تشاد تکرش زین ینایقدص نسح درگرس ام تارکاذم زا هسلج ود ای کی رد ...ینک یراکمه هب توعد ار اهنآ

 
 ربهر اب طقف نم نوچ دیشابن نارگن چیه تشادراهظا یدورد هواس یلو میدوب دوخ نتفر ول نارگن یتدم اتدوک تسکش زا سپ

 سک چیه اب هطبار نیا رد نم .تسا هدرک رارف مهواو دسانشیمن طابترا نیا رد ارم سک چیه وا زجب و مدوب انشآ )ناسحا( تایلمع
المع و مدرکن هرکاذم

ً
 .متشادن یراکمه و تیلاعف هنوگچیه 

 
 یریگتسد نامز ات نم یلو هدوب هژون یاتدوک اب طابترا رد دش صخشم هک دندرک ریگتسد ار مود هرادا لنسرپ زا یدادعت یتدم زا سپ

 ]۸[ ».متشادن دروم نیا رد یعالطا هنوگچیه نانآ
 
 هک دش نشور تاقیقحت نایرج رد .دش ریگتسد ،شترا مود هرادا هتسشنزاب یاضعا زا ،رفینایقدص نسح گنهرس ۱۳۶۹ نابآ ۳ رد

 ]۹[ .تسا هدوب یناشفا مکی ناوتس قوفام لوئسم هژون ماجرفان یاتدوک تایلمع رد رفینایقدص گنهرس
 
 هلموک هدنورپ نایرج رد ۱۳۶۱ لاس رد هک ،»هژون یاتدوک هدشمگ هخاش« هدنورپ ندش فقوتم زا سپ لاس تشه ،بیترت نیا هب

 و هدرک تیریدم و بذج ار یناشفا ناورس رفییایقدص گنهرس هک میباییمرد ،دنام فقوتم یزومرم زرطب نآ یریگیپ یلو دش فشک
  .دوب یدنبهیاپ راوتسا و یزردوگ راوتسا یمیترس هب یتایلمع میت ود لوئسم یناشفا میتفگ هکنانچ

 

  رفینایقدص گنهرس هنومن یسررب ✔
 
  :تسا هدش نایب نینچ هژون یاتدوک رد وا شقن رفینایقدص نسح گنهرس هدنورپ رد
 

 لیذ دراوم لماش هک )ارجا زا لبق هام دنچ( نآ یریگلکش ودب زا اتدوک یاهحرط هیلک زا لماک عالطا و هژون یاتدوک رد لاعف تکرش
 :دشابیم

 
  ،اتدوکرد تاحیلست و تازیهجت زا یهاگآ -۱
  ،نایچاتدوک هب قارع ییاوه کمک حرط زا یهاگآ -۲
   .)یرماعینب هللاناسحا( اتدوک هخاشرس هب یچاتدوک دارفا هرابرد تاعالطا لاقتنا -۳
 
 .دش هتفه ود تدم هب هکبش تاطابترا هیلک عطق هب رجنم یرماعینب هب قوف تاعالطا لاقتنا
 

 رارق ییوجزاب تحت و دش تشادزاب و راضحا شترا بالقنا یناتسداد هب ۱۳۶۱ لاس رد راب کی بالقنا یزوریپ زا سپ ینایقدص
اددجم وا .دش دازآ هام هس زا دعب و تفرگ

ً
 شتاطابترا فشک نودب ،هام هس زا دعب و ریگتسد هژون یاتدوک اب طابترا رد ۱۳۶۲ لاس رد 

  .دش دازآ ،نایچاتدوک اب
 
 هدش رکذ مق رد یرادمتعیرش هللاتیآ رتفد رد ذوفن شترا مود هرادا یسوساج دض شخب رد وا قباوس هلمج زا رفینایقدص هدنورپ رد

  :تسا
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 یگتسشنزاب ماگنه ات و لوغشم یسوساج دض تمسق رد دورو ودب زا و لقتنم مود هرادا هب ۱۳۵۰ لاس زا رفینایقدص گنهرس«
 رب ار مق رد یرادمتعیرش رتفد رد ذوفن تیرومأم یتدم زین بالقنا زا دعب .تسا هدوب رادهدهع لحم نآ رد ار فلتخم یاهتیلوئسم
اددجم سپس و ]تشاد[ هدهع

ً
  ]۱۰[ ».دیدرگ هتسشنزاب هاگداد رظن اب ۱۳۶۲ لاس رد و لقتنم یسوساج دض هب 

 
 .دنک کمک یدعب یاهامعم لح هب دیاش هدوب یناسک هچ یوس زا یرادمتعیرش هللاتیآ تیب رد ذوفن تیرومأم دوش نشور رگا

 و یهدناماس ار »ذوفن« نیا ،شترا بالقنا ناتسداد ،یرهشیر مالسالاتجح رظن ریز یریبک نژیب گنهرس نامز نآ رد هک مینادیم
  .درکیم تیاده

 
 یاتدوک« هب فورعم یارجام رد رگید یخرب و ینایقدص شقن هب ۱۳۶۸ /۴ /۲۶ خروم هنازخ یعیفش گنهرس یاهییوجزاب رد

 :تسا هدش هراشا »هدازبطق
 

 اب طقف نم نوچ دیشابن نارگن چیه تشاد راهظا یدورد هواس یلو میدوب دوخ نتفر ول نارگن یتدم هژون یاتدوک تسکش زا سپ«
 نیا رد نم ،تسا هدرک رارف مه وا و دسانشیمن طابترا نیا رد ارم سک چیه وا زجب و مدوب انشآ ]یرماعینب[ )ناسحا( تایلمع ربهر
المع و مدرکن هرکاذم سک چیه اب هطبار

ً
 ریگتسد ار مود هرادا لنسرپ زا یدادعت یتدم زا سپ .متشادن یراکمه و تیلاعف هنوگچیه 

 .متشادن دروم نیا رد یعالطا هنوگچیه نانآ یریگتسد نامز ات نم یلو هدوب هژون یاتدوک اب طابترا رد دش صخشم هک دندرک
 
 .دمآ شیپ هداز بطق هلئسم ات مدشن هجاوم یرگید هلئسم اب نم هژون یاتدوک نایرج زا سپ
 
 رتفد هب ارم نویسیمک نایاپ زا سپ ینیسح مساق گنهرس ،مدوب هتفر مکی هرادا هب ینویسیمک رد تکرش یارب هک ییاهزور زا یکی رد

 شترا مود هرادا یارب نونکا مه زا و تفرگ دهاوخ رایتخا رد ار تردق یدوز هب هدازبطق تشاد راهظا یاهمدقم زا سپ و درب دوخ
 انشآ وا اب و مربب وا شیپ ار وت نم یهاوخب رگا یراد ینالوط هقباس مود هرادا رد امش نوچ و تسا هاگآ و هدیزرو لنسرپ باختنا لوغشم
الثم تشادراهظا ؟تفرگ دهاوخ رایتخا رد ار تردق هنوگچ هک مدیسرپ وا زا نم .یوش

ً
 ...دوشب ریزوتسخن 

 
 هسلج نیا رد هدرک هرکاذم ]هب[ عورش نم اب ]دوب[ داتس هطوحم رد ینیسح گنهرس اب یمومع هاگحبص هک ییاهزور زا یکی رد

 رظن رد تروص نیا هب همانرب هک درک حیرشت هک تسا یزادنارب حرط کی یارجا لابند هب هدازبطق ندیسر تردق هب هک تشاد راهظا
ادعب و دوش هدیبوک پوت اب هطقن دنچ و دوش رجفنم ماما لزنم هک تسا هدش هتفرگ

ً
 تسد رد اب ماما یهاوخنوخ ناونع هب هدازبطق 

 ...دوش طلسم عاضوا هب نویزیولت و ویدار نتفرگ
 
 هدرک هرکاذم وا اب هک مدش هجوتم نم و درک هرکاذم نم اب ینیسح گنهرس تاراهظا درومرد ناویکروپ لیقع گنهرس اهزور زا یکی رد

  ]۱۱[ ».دوب نایرج رد زین ینایقدص نسح نینچمه و تسا
 
 دهعت اب یلو ریگتسد یتدم زا هک دندرک »ینایواک شفرد« نامزاس اب طابترا هب مادقا ینایقدص و هنازخ یعیفش ۱۳۶۶ لاس رد

  :دندش دازآ یراکمه
 

 روشک زا جراخ رد ینایواک شفرد کهورگ نارادمدرس زا یکی اب ینفلت سامت هب مادقا ۱۳۶۶ لاس رد ]هنازخ یعیفش [ هدربمان«
 رد تیوضع لوبق اب ،نامزاس نیطبترم زا ،ینایقدص و یرهطم یاهمان هب هتسشنزاب نارسفا زا رفن ود اب یریگطابترا زا سپ و دنکیم
 یعیفش یتدم زا سپ .دزرویم تردابم ییرمان رهوج هلیسو هب تالیکشت اب هبتاکم هب تبسن "دجم" راعتسم مان زا یریگهرهب و نامزاس
 موکحم نادنز لاس هد هب و ریگتسد ددجم .دنکیم لمع دهعت فالخ رب یدازآ زا سپ نکیل دوشیم دازآ یراکمه دهعت اب و ریگتسد
 قیلعت و وفع اب زور دنچ زا دعب .دوشیم دازآ نادنز زا تلافک رارق اب ۱۳۶۸ /۲ /۱۶ خیرات رد و قلعم یو نادنز تدم اما دوشیم
 زا دوخ هتشذگ میارج زا یشخب هب هلحرم نیا رد .دوشیم تشادزاب ددجم ۱۳۶۸ /۳ /۱۴ خیرات رد اذل ،ددرگیم تفلاخم هدربمان

 گنهرس و یدورد هواس یلقماما شقن هب هنازخ یعیفش یبتجم هتسشنزاب گنهرس .دنکیم فارتعا هژون یاتدوک رد ینیرفآشقن هلمج
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 ]۱۲[ ».دنکیم فارتعا زین هژون رد ،شترا مود هرادا یاضعا رگید زا ،رفینایقدص نسح هتسشنزاب
 

  رفینابرق نایماح یامعم ✔
 
 »رفینابرق هدیدپ« هب ار ام هجوت رگید راب ،رفینایقدص و هنازخ یعیفش ،)شترا تاعالطا نامزاس( مود هرادا گنهرس ود هنومن یسررب
 مان نیا یوجتسج اب دنناوتیم مرتحم ناگدنناوخ و ماهتشون ررکم دوخ یلبق یاهتشاددای رد رفینابرق رهچونم هرابرد .دنکیم بلج
  .دنوش انشآ وا قباوس اب »یمساق نیسح« یمارگلت لاناک رد

 
 هدنورپ رد ناریا یلاجنج هرهچ ولرگنک .دش رشتنم ،هدربمان توف زا لبق ،ولرگنک نسحم اب یشابهد نیسح یوگتفگ ۱۳۹۹ نیدرورف ۸ ،هعمج

  .تسا هدش حرطم ناریا رد یتاعالطا لفاحم یخرب اب وا زومرم تاطابترا و رفینابرق مان رگید راب وگتفگ نیا رد .تسا ارتنک ناریا
 
 اکیرمآ یانس شرازگ رد هلمج زا نامز نآ یاهشرازگ رد هک ،)ارتنک ناریا( نیلرافکم یارجام رد یدورمین بوقعی و رفینابرق رهچونم یکیدزن

 ناریا رد ۱۳۲۰ ههد زا هک ییاههکبش یاضعا بالقنا یزوریپ زا سپ هیلوا یاهلاس و بالقنا نامز رد هک دنکیم تیوقت ار رظن نیا ،هدش سکعنم
 بوقعی نارازگراک و ،دنتفای شرتسگ وتان نامیپ رد هطوبرم نامزاس رظن ریز ۱۳۴۰ و ۱۳۳۰ یاهههد زا و هدش لیکشت شترا مود هرادا نوماریپ رد
 نورد یاهورین یضعب اب دنویپ رد ،لیئارسا یایفام یلصا ناگدننادرگ زا یگتسشنزاب زا سپ و لیئارسا یتاعالطا سیورس گنهرس ،یدورمین

  .دراد یدج تخانش هب زاین هک دناهداد ماجنا ار زومرم یتامادقا بالقنا زا هدمآرب دیدج یتاعالطا متسیس
 

 یمساق نیسح
 ۱۳۹۹ نیدرورف ۸

 

  :عبانم
 
 سردآ رد ،خیرات نودب ،تسودنطو دعاس و یناطلس یفطصم هکلم یراتساریو هب ،»هلهموک لوا هرگنک ثحابم« هب دوش هعجارم -۱

  :ریز
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kongre-1-komele.pdf 

 
 سردآ .خیرات نودب ،»ندرم هن ،نتسیز هن« تیاسبو ،یمرهج ییاضر یاههنادواج یاثر رد :دنامیم هار میرذگیم ام هچرگ« -۲

  :ریز
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-375.html 
 

 :ریز سردآ .خیرات نودب ،»رسدازآ« تیاسبو ،»شرسمه نابز زا ربجنر نیما دمحم یریگتسد« -۳
http://azadsar.com/Text/Saeed_Yazdian/page%2021.htm  
 

 ۲۰۱۳ ،]ناریا زا جراخ[ هدنسیون :رشان ،)هلهموک هگرمشیپ کی تارطاخ( شالت نرق مین :زیوِگرَز ات نارهت زا ،یدنبهیاپ یسیع -۴
  .۱۵۳ -۱۴۶ صص ،]۱۳۹۲ نیدرورف[

 
  .۱۳۹۹ نیدرورف ،ربجنر نیما یوجزاب و هدنورپ لوئسم اب هبحاصم -۵
 

  .ذخأم نامه ،یدنبهیاپ یسیع -۶
 

  .۲۷۸ هحفص ،۱۳۸۴ ،مراهچ پاچ ،)۱۳۶۷ لوا پاچ( یسایس یاهشهوژپ تاعلاطم هسسؤم ،هژون یاتدوک -۷
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 ،۱۳۹۸ ناتسبات لوا پاچ ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم :نارهت ،دانسا تیاور هب باقن یاتدوک :هئطوت کی ردق ،یرکسع باداش -۸
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   .۴۵۴ ص ،ذخأم نامه -۱۰
 

  .۴۵۳ -۴۴۹ صص ،ذخأم نامه -۱۱
 

 ناتسمز ،لوا پاچ ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم :نارهت ،باقن یاتدوک رب یتسجزاب :باقن رب ادخ تسد ،روپفجن دیجم -۱۲
  .۲۷۹ -۲۷۴ صص ،۱۳۹۶

 
 

 
 


