
رهم هام مکی زور

 نانزِ یراکمه ِنودب )هعماج ( نامزاه ره رد گرزب یاه ینوگرگد هک هدرب یپ زین زار نیا هب ،دنادب خیرات زا یمک هک سک ره *
 .ناملگوک کیودول هب سکرام لراک ی همان .تسا ریذپان ماجنا

 هام مکی زور ،تفر یم الاب یرگید زا سپ یکی ار تفرشیپ یاه هلپ روشک و میتشاد هک یرود نادنچ هن ی هتشذگ ِبوخ یاهزور رد *
 ندش زاب زور ،دوب اه هچب ِزور ،رهم ِهامِ مکی زور هک اریز        .دوب اپرب ینامداش و روش اه هداوناخ ی همه رد و هژیو ِزور ،رهم
 .دوب اه هچب ِزور هک هژیو هب ،دوب یگرزب ِزور ،زور نیا .دوب نتخومآ نتفرگ رس زا زور .دوب اه هاگشناد و اه ناتسریبد و اهناتسبد
 هکنیا زا و ناداش و نادنخ ،دنتسناد یم دوخ مود ی هناخ ار اجنآ و هتفر ناتسریبد ای و ناتسبد هب شیپ یاه لاس هک ییاهنآ -
 .دندوب داش و دونشخ دندید یم هرابود هام هس زا سپ ار دوخ ِناتسود
 زا اهنآ .دندوب نایرگ و نارگن دنتشاذگ یم هتخانشان یناهج هب اپ ،راب نیتسخن یارب هک هلاس تفه ای شش ناکدوک زا یخرب یلو -
 اهنآ زا یتخانش یور چیه هب هک دننک ادیپ راک و  رس یناسک اب و دنیایب نوریب ردام ِرهم رپ و مرگ شوغآ زا دیاب یم هکنیا
 .دیَپت یم ناشلِد ،دنتشادن
.مراد زیگنا مغ و دب مه و نیرفآ یداش و بوخ مه ،یرایسب یاه نامدای رهم هام مکی ِزور زا و مدوب راگزومآ ناریا رد دوخ نم *
 یهاگآ هب ار یشزومآ ِلاس زاغآ نونفلاراد ٌهسردم گنز ِندز اب ،زور ِشرورپ و شزومآ ِریزو دادماب تشه ی هیاس ِرَس زور نآ رد *
.دناسر یم ناگمه

 یا هزات ی هنوگ هب زور ره هک ،نایناریا رس رب یتخبدب کی و رازه ِندیراب و یمالسا یروهمج )میژر (ناگزاس ییاپرب *
 دنادیم هچ یسک { ،دنک یم دادیب ،راتشک زا اهدنوخآ ِیدمآراکان اب هک انورک یرامیب ،اهزور نیا نایم نآ زا ،دنک یم ییامندوخ
 هب )فلاخم (شیدناداپِ مدرم زا رتشیب هچره ات هدمآ ناشِیرای هب بیغ ِتسد هک تساهدنوخآ یاه یزور کین زا یکی مه نیا دیاش
 تفایرد یولهپ ِزاسناریا ِهاشداپ ود هب ار دوخِ یسانشن کمن خساپ نایناریا ام مه دیاش و .دنهدب ناج و هدش راچد یرامیب نیا
}.مینک یم
 .دش هبنپ ،دوب هدش هتفاب و هتشر یولهپ هاشاضردمحم و گرزب هاشاضر نامز رد هک هچنآ ره ،یمالسا یروهمج ِییاپرب اب یرآ

.دوب اسراپ ور خرف رتکد وناب ،شرورپ شزومآ ریزو نیسپاو ،یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد *
 رهش ور خرف ِهاگداز ارچ هکنیا .دوشگ ناهج هب مشچ  )مق (مُگ رهش رد ۱۳۰۱ هامدنفسا ۱۳ زور رد اسراپ ور خرف رتکد وناب*
.وا ردام هب هژیو هب ،هداوناخ هب ددرگ یمرب ،تسا مگ
 نانز قوقح ناگدنشوک زا و راگن همانزور اسراپ قافآرخف وناب .دوب اسراپ قافآرخف شردامِ مان و اسراپ نید خرف ،ور خرف ِردپ
 یگدنز نآ رد هک یرهش زا هک تسا یناریا راگن همانزور نز نیتسخن وناب نیا .دوب نانز ناهج ی هناسر لوئسم ریدم و ناریا رد
دش )دیعبت ( دش هدنار نوریب درک یم
 نانز ملعت و میلعت موزل میهفت ِنامرآ اب ۱۲۹۹ لاس رد ار نانز ناهج ی هناسر اسراپ نید خرف شرسمه و قافآرخف وناب *
 نیا ،۱۳۰۰ هامرهم رد ،هرامش جنپ ِندمآ نوریب زا سپ .دندرک شخپ و پاچ )دهشم (دابانِس رد ،ناشقوقح هب نانآ ِندرک انشآ یارب
 و دنتشادرب یراگزاسان ِرس هناسر نیا یاه هتشون ی هیام نرود اب هک دندوب یناسک .داد تسد زا ار شخپ و پاچ ی هناورپ ،هناسر
.دنتخادرپ نآ ناریدم رازآ هب و هتخیر هناسر نیا رتفد هب نانآ زا یراداوه هب زین زغم کشخ یرامش



 و دنتشادرب یراگزاسان ِرس هناسر نیا یاه هتشون ی هیام نرود اب هک دندوب یناسک .داد تسد زا ار شخپ و پاچ ی هناورپ ،هناسر
.دنتخادرپ نآ ناریدم رازآ هب و هتخیر هناسر نیا رتفد هب نانآ زا یراداوه هب زین زغم کشخ یرامش
.دندش هداتسرف کارا هب شرسمه و اسراپ قافآرخف دادخر نیا ِیپ رد *
 هھلجم ممجنپ ییههررامش« :ددسيیوونیم ددووب گنهھھھررف رريیززوو ننامزز ننآآ رردد هھک ررااددمتسايیس وو کشززپ مملعاارريیماا نناخرريیماا هھب ییااهھمان رردد سسررددم ننسحدديیس -
 .تتسيین دديیفم ننااددنچ ممهھھھ اهھھھننآآ هھک ممددررکیم ضضررع الاا وو تتسيین ننم للاثماا ثثحب ععووضووم للوواا ققرروو ششش یلاا جنپ ززاا رريیغ ممددررک هھعلاططم اارر ننانزز نناهھج
 .ههددش رراهھظظاا ايیندد لللم ییاهھھھننزز ععووررشم رريیغ وو ععووررشم ققووقح ززاا یعالططاا یب وو للهھج ییوورر ززاا هھک تتساا یتامهھبم وو تتالمجم للوواا ققرروو ددنچ اماا
 ددووخ ٬،ههددش ررضاح دديیيیامررفب ددرراادد رراکناا ههددنسيیوون ررگاا .ددررااددن هھجيیتن تتلالض وو دداسف ززاا رريیغ للهھج ییوورر ززاا دداشرراا هھک ددوومررف دديیهھھھااووخ ققيیددصت هھتبلاا
 وو اهھھھننآآ ققووقح هھک ددمهھفب ات تتسيین ممالساا ننووناق هھب اهھھھننزز ققووقح ززاا ففقااووً ااددباا تتاملک ننيیاا ببحاص هھک ددووش حضااوو ات دديیشاب هھتشاادد ففيیررشت ممهھھھ امش
 هھلمجلاا اب وو تتساا ررهھھھووش تتيیب ررصحنم وواا ززاا عتمت وو تتررشع وو ششيیع ٬،یلب .ههددش تتاعااررم ددننکیم للايیخ هھچنآآ ررب دديیاازز ممالساا ننووناق رردد اهھھھننآآ ششيیاسآآ
 تتيیلباق وو ققاارروواا ننيیاا ههددنسيیوون وو ههددنيیووگ تتساا للهھھھاج ممنکیم ضضررع هھمتاخ رردد ...ددووش ییررجم تتساا ررررقم ممالساا رردد هھک یقووقح هھک ددررک یعس دديیاب
».ددررااددن اارر ببلاططم هھنووگ ننيیاا نندداادد رراشتناا وو ننتشوون

 یــیوــناــب زیــن وا هــک تــسین یتفگــش یاــج یور چیــه هــب و هتــفاــی شرورــپ ینیــب نــشور و هاوخــیدازآ ی هداوــناــخ نینــچ رد اـسراـپ ور خرـف *
 اـــب هـــک دور یـــم یــتاــمدقــم یارــسشناد هـــب سپـــس و درـــک یرپـــس نارــهت رد ار ناتـــسبد ور خرــف .تـــسا هدـــمآ راـــب رو هشـــیدـــنا و هدازآ
 رد و هتـفرـگ ار دوـخ ی هـماـن ناـیاـپ یعیبـط مولـع ی هتـشر رد ۱۳۲۱ لاـس رد و دـباـی یـم هار یـلاـع یارـسشناد هـب ندـش مکـی درـگاـش
 ۱۳۲۹ لاـــس رد و هدرـــک لابـــند نارــهت هاگشـــناد رد ار یگـــشزـــپ ی هتـــشر ناـــمزمـــه و دزادرـــپ یـــم شزوـــمآ راـــک هـــب نارــهت یاـــه ناتـــسریـــبد
 و شزوـمآ ترازو رد ندرـک راـک ،دوـب گـشزـپ هکنـیا ی همـه اـب اـسراـپ ور خرـف رتـکد وـناـب .دروآ یـم تـسد هـب ار دوـخ یگـشزـپ ی هـمانشـناد
 نمـجنا شــناراکمــه زا نــت دنــچ اــب ۱۳۳۳ لاــس رد وا .دزاــغآ یــم ار هــناخــترازو نــیا رد راــک و هداد یرــترــب یرگــید ِراــک رــه رــب ار شرورــپ
 لاــس رد ،اـسراـپ ور خرـف رتـکد یــکدــنا ِناــمز تــشذــگ زا ســپ .دزادــنا یــم هار هــب هــنارتــخد یاــه ناتــسریــبد یارــب ار یگنـهرـف ناوـناـب

 ِدنـت یاـه شنـکاو اـب دوـب نز کـی وا هکنـیا یارـب زا ،شنـیزـگ نـیا .دوـش یـم )یـنونـک یتـشهب دیهـش (نارـیا یلـم هاگشـناد لـک رـیدـم  ۱۳۳۹
 .دش وربور اهدنوخآ

 وا مـه .دوـب هدرـک اـپرـب ار ناـگرـهم هاگـشاـب شـناراکمـه زا دنـچ ینـت یـهارمـه اـب یگنـهرـف رادمتـسایـس ششـخرد دمـحم ناـمز نامـه رد
 و هتـــخادـــنا هار هـــب یـــیاـــه یـــیامیـــپ هار دوـــخ ی هـــیاـــپ یـــب یاـــه یریـــگ هـــناهـــب یارـــب و تـــشاد یراـــگزاـــساـــن رـــس یتـــموکـــح هاگتـــسد اـــب هـــک دوـــب
 .دناوخ یمارف )باصتعا (راک زا ندیشک تسد هب ار ناریبد و ناراگزومآ

                                                                                                :دـــــیوـــــگ یـــــم نینـــــچ و هدرـــــک نفلـــــت وا هـــــب اـــــهزور نآ رـــــیزو تـــــسخن ،ادـــیوـــه سابـــع ریـــما :دـــــیوـــــگ یـــــم اـــسراـــپ ور خرـــف رتـــکد وـــــناـــــب *
 رداــم کــی تــسد هــب ار تکلمــم نــیا نادــنزرــف شرورــپ و شزوــمآ مــهاوــخ یــم .مــهدــب رداــم کــی هــب ار یــگرزــب تیــلوئســم مــهاوــخ یــم مــناــخ «
 ».دنادب دوخ نادنزرف        نوچ ار مدرم یاه هچب ام شرورپ و شزومآ ریزو مهاوخ یم .مراپسب

 نارتـخد ندرکـن رـس رـب رداـچ :هـنوگنـیدـب داد ماجـنا یا هدـنزرا یاـهراـک شرورـپ و شزوـمآ رد اـسراـپ ور خرـف رتـکد وـناـب تفـگ ناوـت یـم -
 باجـح« هـک دوـب هدـش روآداـی هراـب نـیا رد اـسراـپ رتـکد وـناـب       .دـش هارمـه اـهدـنوـخآ تخـس یاـه یریـگ هدرـخ اـب هـک اـه هاگـشزوـمآ رد
 چیـه هـب یبـهذـم یاـه هاگـشزوـمآ رد نارتـخد ناـمز نآ رد ».دراد زاـب یـعامتـجا یاـهراـک زا ار اهـنآ و ناـنز یاـپ ِشیـپ دـشاـب یگنـس دـیابـن
 ار راـک نـیا و داد وا ناریـگ هدرـخ تـسد هـب یـبوـخ ی هـناهـب هـک یـبرـع ناـبز شزوـمآِ نتـشادرـب رگـید یکـی - .دـندرـک یمـن       شزرو یور
.دنتسناد مالسا لصا اب فلاخم و تیناحور هیلع زیمآدانع تامیمصت

.دجنگب هراوهاتوک نیا رد هک تسنآ زا رترابرپ رایسب وناب نیا یگدنز -

 اــپ رــب ۱۳۵۷ شروــش ناهــگاــن هــک دراذگــب رــس ِتــشپ ار یــیارگســپاو هــک تــفریــم و هتــفرــگ شیــپ رد ار تــفرــشیپ ی هداــج هــک یــنارــیا ؛یرآ  *
 یاـــهراـــک ی همـــه و هدیشـــک دوـــخ ینمـــیرـــها یاـــه هشـــیدـــنا   یوـــس هـــب نـــید ماـــن هـــب ار هاـــگآاـــن ِتلـــم دنتـــسناوـــت وگـــغورد ِدـــنوـــخآ یتـــشم و دـــش
 روشــک زا رابگــشا نامشــچ اــب ار رامیــب و تــسودــنارــیا ِهاــش و هدرــک یــیاوآ مــه اهــنآ اــب مــه تلــم اــم .دنــهدــب داــب هــب ار  هاــش ی هدــنربــشیپ
.دنسرب ییاورنامرف هب هک میداد هناورپ نایارگسپاو    هب و میدنار نوریب

 ،)تسایر( ِینیشنَرف هب یمالسا بالقنا )ٌهرخسم ( یوگغال هاگداد رد ،۱۳۵۷ شروش زا سپ ،اسراپ ور خرف وناب رتکد دای هدنز *
 هب زین و هداد ماجنا نهیم تفرشیپ یارب هک ییاهراک و نادرم و نانز ِیربارب یارب راکیپ هانگ هب یلاخلخ قداص مان هب یا هناوید
 و یا هقیقد دنچِ یسرداد کی رد ،هدوب دنمدوس نازومآ شناد شرورپ و شزومآ یارب هک هداد ار ییاه هنیزه ِروتسد هکنیا هانگ
مان هب و !!؟یرواد هنارگمتس
 شور نیرت هناشنمدَد هب )نز یناهج زور ( ییاسَرت ۱۹۸۰ هم ۸ اب ربارب یدیشروخ ۱۳۵۹ تشهبیدرا ۱۸ زور رد ضرالا یف دسفم 
.دش هتشک

.دنک یم راکشآ ار اه یتسار ،شیوخ تخس یاه یرواد اب هک تسا خیرات نیا *

:دوب نینچ یمالسا یروهمج هاگدادیب رد ریلد و هتخیهرف یوناب نیا نانخس نیسپاو +



 متسین رضاح و مور یم گرم لابقتسا هب زاب یشوغآ اب ورنیا زا .تسین شیب یا هظحل گرم مناد یم و متسه گشزپ دوخ نم « 
 درم و نز قوقح یواست و یدازآ ِهار رد شالت لاس هاجنپ و منک رس هب رداچ ندرک یگدنز و ندنام هدنز رتشیب یحابص دنچ یارب
».مدرگ یمنرب بقع هب مدق کی و منک رس هب رداچ متسین رضاح زگره نم  .مزاس بآ رب شقن ،منامیشپ  ٌهملک اب ار

 :میناوخ یم نینچ زور نآ یاه هناسر رد +
 یم شندرگ رب ینوگ یور زا ار بانط و دنراذگ یم اه هبعج یور ار ناشیا رفن هس اسراپ ور خرف ونابِ نتخیوآ راد هب ماگنه «
 .دوش یم باترپ نیمز فک اسراپ مناخ و دوش یم     هراپ بانط ،دنشِک یم ار بانط ،لحم ٌهتیمک  یاه هچب زا رفن ود .دنزادنا
 :هک دننک یمن تیاعر ار یشحو ماوقا مسر یتح اهدرمناوجان

».دوش یم هدوشخب ،درَُمن ،یگرم هب موکحم رگا «                        

 رس و دنشک یم  الاب  و هدیچیپ ینوگ نامه رد دیوگ یمن چیه هک ار نینزان یوناب ،تفلک یبانط اب ،دنروآ یم لسکبِ میس راب نیا 
 نوریب هاگساپ زا یناوج ناوتس ماجنارس هک دروخ یم بات اوه رد تسودناریا یوناب نیا کاپ رکیپ .دنچیپ یم یتخرد ِرود ار بانط
 :دنز یم دایرف و دیآ یم
  ]…دیشکب نییاپ ار اسراپ مناخ دسج لقادح [ .دیدرک هک ار ناتراک ،دیشکب تلاجخ «
.شنانارنامرف و میژر نیا رب نیرفن و گنن نارازه
.داب داش اسراپ ور خرف وناب ناور

 نوریب ِنایناریا زا یخرب  ،یهاشداپ ی هناماس شرورپ و شزومآ ِریزو ،اسراپ ور خرف ونابِ نتخابناج زا سپ ،شیپ ِلاس دنچ رد *
 وربور ناتسود نهیم زا یرامش ِزابشیپ اب داهنشیپ نیا .دندرک داهنشیپ اسراپ ور خرف وناب تشادگرزب زور ار هامرهم مکی ِزور ،زرم
.دش هتفریذپ و

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ رویرهش
ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماتپس اب ربارب

   

    


