
یتشد یلع

.دراد یا هدرتسگ یاه یسررب هب زاین وا تشذگرسِ نتشون هک تسا ییاه هرهچ زا یکی یتشد یلع *
 .منک یم شکشیپ ار وا یگدنز زا یا هراوهاتوک ناتسودناریا یهاگآ یارب ،تسا کیدزن وا تشذگرد زور هک اجنآ زا  -

. دوب ناریاِ یلاجنج و هتسجرب ِناراگن همانزور و ناگدنسیون زا یکی یتشد یلع *
.دیمان هرهچ رازه یدرم ناوت یم ار یتشد یلع -
.دوب ناراگزور نآ سانشرس نارگیزاب زا اه یولهپ ِیهاشداپ ماگنه هب -
.دراد مان لاس ۲۳ ،درک اپرب یرایسب یوهایه هک وا یاه هتشون زا یکی -

.تسا هدوشگ ناهج هب مشچ یناریا یا هداوناخ رد البرک رد یتشد یلع *
 .دوب مان شوخ یدرم و نید یاوشیپ یناتستشد نیسحلادبع خیش شردپ -
 ریگ اپ و ریگاج رهشوب ِناتسا رد و هدرک چوک ناریا هب و هتسبرب تخر البرک زا شا هداوناخ هک تشاد لاس ۲۴ یتشد یلع -
 .دندش

یدنوخآ کاشوپ رد یتشد یلع
.تسا هدرک یم نت رب یدنوخآ کاشوپ و هدنارذگ ار ینید یاه شزومآ یناوجون رد یتشد یلع -
 .دش نادرم ِکاشوپ ندش نوگرگد ناراداوه زا و هداهن یرانک هب ار یدنوخآ همامع و ابع اهرت سپس یتشد یلع -

 رد و هدیمان هتسجخ یزور )هام ید مراهچ( ار دش هتشاذگ یار هب نادرم کاشوپ ِندش یکی داهنشیپ هک یزور نآ  یتشد یلع -



 رد و هدیمان هتسجخ یزور )هام ید مراهچ( ار دش هتشاذگ یار هب نادرم کاشوپ ِندش یکی داهنشیپ هک یزور نآ  یتشد یلع -
 : تفگ نینچ هراب نیا رد )اروش سلجم ( ناتسنیزگ رد دوخ نانخس
همھ دناهدیشوپ راولش و تک همھ دینیبیمن لاقع و هیفچ اب یبرع رگید دیربب فیرشت ناتسزوخ هب امش نالا« ا  
ا »تسام تیلم فلاخم مھ و تسین مدآ لکش ناریا رد لاقع و هیفچ لکش هک مراد هدیقع هدنب .دناهدش مدآ

.تشون یم ،هدرپ یب نامز نآ تسایس ی هراب رد ،ار دوخ یاه هاگدید هک دوب یناراگن همانزور زا یکی یتشد یلع *
: تیمدآ هداز نکر ی هتشون  ی هیاپ رب هک تشون ار یا هتشون راب کی -
 ».دندرک شلتق هدارا و .تخادنا هار ییوهایه و دندیدنسپن هماع «
  .دش  ناهاپس ِیهار یناهنپ ،وا ینابیتشپ اب و دش  هدنهانپ امرفنامرف ازریم نیسحلادبع ی هناخ رد یتشد یلع ورنیا زا
..تفر نارهت هب یدنچ زا سپ
 قوثو اب یراگزاسان ِرس رتشیب و هدوب دنت رایسب وا یاه هتشون .دش اه همان بش شخپ و نتشون مرگرس نارهت رد یتشد یلع -
 نوریب ناریا زا ار وا دهد یم روتسد و هتفاتنرب ار یناتستشد ناوج نیا یوهایه رپ یاه هتشون هلودلا قوثو .تشاد ار هلودلا
 رایسب یاوه رد و هدایپ ار یتشد     .دش هداتسرف ناریا ِزرم هب و تشادزاب زور دنچ زا سپ یتشد .دنتسرفب البرک هب و هدرک
       .دَننام یم نیوزق رد هتفه هس راچان هب و هدش رامیب هار رد هک دندرب یم نیوزق هب مرگ

.۱۹۱۹ ی همان نامیپ مان هب درک هنیتسد ار یا همان نامیپ نارهت رد هلودلا قوثو تلود ۱۹۱۹ ِلاس ِتوا ِهامِ مهن رد *
  .دوب یتشد یلع تشادرب یراگِزاسان ِرس همان نامیپ نیا اب هک یناسک زا یکی
 هتسب ایناتیرب و ناریا یاه تلود نایم )ییاسَرت ۱۹۱۹ ( یدیشروخ ۱۲۹۸ لاس رد هک تسیا همان نامیپ ،۱۹۱۹ ی همان نامیپ (
 .دش
 تخادرپ اب و هتفرگ ماجنا یناهنپ یاهوگتفگ ،هلودلا قوثو و ایناتیرب تلود نایم ،هام تفه همان نامیپ نیا ِندرک هنیتسد یارب
 هدش هتخانش ۱۹۱۹ ی همان نامیپ هب ناریا خیرات رد همان نامیپ نیا .دش هنیتسد هلودلا قوثو هب هوشر ناموت رازه دسراهچ
.تسا
   اب و دوب یسیلگنا )ناراشتسم( نانزیار اب ناریا ِیرگشل و یروشک یاهراک ی همه یتسرپرس شیب و مک همان نامیپ نیا ی هیاپرب -
).تفرگ یم ماجنا نانآ ی هناورپ
 ماجنا  زگره ،درادن یناوخمه هطورشم یساسا نوناق اب نوناق نیا هکنیا و نایناریا دنتِ یاه شنکاو و یراگِزاسان اب هناتخبشوخ -
 .دشن
 ناریا ریزو تسخن هلودلاریشم ناخ نسح ازریم وا زا سپ زور دنچ و داتفاورف هلودلا قوثو تلود هک دوب نیوزق رد یتشد  -
.دش

.دیزگنَرب دوخ یارب یرسمه زگره یتشد یلع *

.دش اپرب ناریا )انس سلجم( ِناتسِهِم نیتسخن هک دوب ۱۳۲۸ لاس هام نمهب رد *
.دوب ناتسِهِم هدنیامن لاس ۲۶ یازارد هب ،یولهپ ی هناماس نایاپ ات و دش ناتسِهِم ی هدنیامن ۱۳۳۲ لاس رد یتشد یلع -

 .دش داهنشیپ ناتسِهِم رد ناوناب یارب )تاملعملاراد و نیملعملاراد( ارسشناد ِییاپرب  *
 : تفگ و تشادرب یراگِزاسان ِرس )هحیال( همانداهنشیپ نیا اب و دوب رهشوب ی هدنیامن نامز نآ رد هک یتشد یلع
 تمسق کی هنارتخد هطسوتم سرادم رد .دراد ینعمیب یلیخ ییاھمارگورپ کی هنارتخد سرادم یضعب«
 .دنوشب سدنھم دنھاوخب ادرف هک تسا یناسک یارب نیا و دنھدیم سرد یلاع ]تایضایر[ هک دراد یتایضایر
 ار هلاس هدزناش ،هدزناپ یاھرتخد ررکم هدنب ؟هچ ینعی اھنیا .دنھدیم سرد متیراگل ،بسانت ،هلباقم و ربج
 کی هک یتروص رد ،دننک لح ناشیارب ار یضایر لیاسم هک دناهدش لسوتم ناشناردپ هب تاقوا یضعب ماهدید
 .میتسرفیم هسردم هچ یارب ار رتخد هک مینک رکف دیاب لوا .تسین یلاع تایضایر هب جاتحم تقو چیھ رتخد
 هک دشاب هتشاد تامولعم ،دشاب دلب بوخ یرادهناخ ،دنکب دناوتب بوخ یرادهچب ،دیآیم نوریب یتقو هک نیا یارب
 یارب .دزومایب ،دوشیم هسردم یایھم هک یتقو ات هلاس کی هچب هب یگراوخریش زا و تیلوفط زا ار تامولعم نآ
 ضوع رد و تسیچ شاهدیاف و ؟دنک هچ دھاوخیم هلباقم و ربج و تاثلثم رتخد کی دییامرفب هظحالم .تساھنیا
 دای اھنآ هب یقیسوم ،دنھدب دای بوخ اھنآ هب یزودسابل ،دنھدب دای بوخ اھنآ هب یخابط و )یرادهناخ( ژانم رگا
ا  .»تسا رتھب بتارمهب یلیخ نیا ،دنھدب
درکن یتفلاخم یتشد نانخس اب سلجم رد یسک

.دش اپرب مکی ناتسگنهرف هک دوب وا روتسد هب و گرزب هاشاضر یهاشداپ نامز رد *
.دنک یبرع هژیو هب ،هناگیب یاه هژاو نیزگیاج ار یناریا یاه هژاو یرایسب تسناوت ناتسگنهرف نیا -
 راسمیت و ناراتشترا - شترا یاه هژاو اب نایم نآ زا ،ناتسگنهرف یاه هژاو یخرب اب هک دوب یناسک زا یکی یتشد یلع -
: هنوگنیدب تفگ ناتسِهِم رد ینانخس هراب نیا رد .تشاد یراگزاسانِرس
 تبحص ینمرا نابز منکیم لایخ هک هدنب ،هدنامرف ناراتشتراگرزب دییامرفیم هملک نیا یاج هب هک یتقو« ا
 و دوشیم نایب یقیسوم گنھآ هب شرساترس هک ینابز رد نیگنس و هبملق تاملک عون نیا ندرک دراو و دننکیم



 تبحص ینمرا نابز منکیم لایخ هک هدنب ،هدنامرف ناراتشتراگرزب دییامرفیم هملک نیا یاج هب هک یتقو« ا
 و دوشیم نایب یقیسوم گنھآ هب شرساترس هک ینابز رد نیگنس و هبملق تاملک عون نیا ندرک دراو و دننکیم
 تغل بتک مامت رد ایآ … درادن حیحص هشیر هک شترا هملک دوخً الصا … ؟دراد یموزل هچ تسا ینومراھ یاراد
 راثآ مامت رد ؟تساهدش رکذ شترا هملک کی رگید یاج رد ایآ ؟ناراتشترا هدش هتشون اجکی عطاق ناھرب رد طقف
 ار هملک نیا ارچ رخآ .هدشن رکذ شترا هملک ردقلالیلج گرزب باتک نیا ،همانھاش هلمجنم نابزیسراف ناگدنیوگ
 ،دبھپس ،رکشلرس ،گنھرس امش ؟دینکیمن لامعتسا هاپس ارچ امش ؟رکشل یاج هب دینکیم لامعتسا
  .»؟دیاهدرک عارتخا ار ییاجیب تاملک دیاهتفر دیاهدرک لو ار اھنیا دیراد هریغ و رادرس ،رالاس ،اھهژاو ریاس و پیترس

 .تفریذپ نایاپ گنج ۱۹۱۸ ربماون مهدزای رد ماجنارس *
 یریگ هرانک یهاشداپ زا ،یدیشروخ ۱۳۲۰ رویرهش ۲۵ رد دش راچان گرزب هاشاضر ،ناریا هب نیقفتم ِندیسر زا سپ یکدنا -
.دنک
 نآ ِینادابآ ِیارب هک ینیمزرس ِیناریو زا یریگشیپ یارب و ،دیبرچ یم ناشروز هک ،ناگناگیب تساوخ هب گرزب هاشاضر -
.تشذگ و تشاذگ ار شَناریا ،هدز بل رب یشوماخ ِرهُم    ،هداد رد نت نانآ ِتساوخ هب ،دوب هدرک اه یناشفناج

.دندوب گرزب هاشاضر ِناگدیزگرب ناتسنیرگ ناگدنیامن ی همه )مهدزاود ی هرود ( نامز نآ رد *
دوب یتشد یلع تفگ نخس هک یا هدنیامن نیتسخن -
 نآ ،دزادنیب شیوخ ی هنیشیپ رب یا هیاس تساوخ یم نامزمه و تشاد لد هب گرزب هاشاضر زا فرژ یشجنر هک یتشد یلع -
 .دََربِب شسرپ ریز ار گرزب هاشاضر تشادرب و تشاد و تشاک هک دیزگرب ار زور موش
 .دش )یتنطلس تارهاوج( یهاشداپ یاهرهوگ ِدوبن و دوب هب یگدیسر راتساوخ وا
!؟ دََرب یم دوخ اب و هدوبر ار یهاشداپ یاهرهوگ زا یتشم ناشیا هک دوب هدز گرزب هاشاضر هب ار اوران ِبسچرب نیا وا

 .دوب نادنز رد هام کی تسخن ِراب .دش تشادزاب راب ود یتشد یلع ،یمالسا یروهمجِ ییاپرب و نویمالسا ِشروش زا سپ *
 .دش ینادنز و ریگتسد لاس ۲۳ِ نتشون ِهانگ هب مود راب
.دنامن نادنز رد نادنچ ،دوب هتسکش شیاپ مه و هدش ریپ مه نوچ راب نیا 

.تشذگ رد یگلاس ۸۷ رد مج ناتسرامیب رد ۱۳۶۰ هام ید ۲۶ رد نادنز زا ندمآ نوریب زا سپ یگدنا یتشد یلع *

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ هام ید
ییاسرت ۲۰۲۳ هیوناژ


