
شنمایرآ شروک

 ،دننک یگدنز نآ رد یزور دنچ دنراد وزرآ ینارایسب و هدش هزاوآرپ ناهج یاهرهش سوَرا هب هک ابیز رهش نیا سیراپ ،سیراپ *
 .دوب   تسود نهیم نایناریا هاگراتشکیراگزور
:دیارُس یم هک منک یم زارد گرزب یسودرف نخس داتسا یوس هب یرای تسد

نادم هناسف و غورد ار نیا وت
نادم هناهب و نوسف گنر هب

 هتشک شا هناخ رد ،یمالسا یروهمج ناروزم تسد هب ۱۳۷۵ لاس رد وا .دوب ناگدش هتشک نآ زا یکی شنم ایرآ شروک *
.دش

.دوب وا یگداوناخ مان نامولظم .دندیمان اضر ار وا ،دش هداز هک یماگنه *
 یراکشیوخ ماجنا زا سپ .دوشگ ناهج هب مشچ )دهشم ( دابانِس رهش رد یدیشروخ ۱۳۱۴ هام ید ۱۷ رد ناشن و مان نیا اب وا *
 ی همانشناد هک دوب  ۱۳۳۸ِ لاس .دنیبب یرتالاب و رتشیب ِشزومآ اجنآ )تایبدا ( ِراسبدا ی هدکشناد رد ات تفر زیربت هب  ،یزابرس
 زا سپ .تفرگ )ارتکد ( همان نایاپ یسانش )مرج ( هزِب ی هتشر رد ام زور نآ ِناوج .تفر سیراپ هب سپس .درک تفایرد ار دوخ
  .دراذگب شروشک ناناوجون و نایوجشناد سرتسد رد ار شیوخ یاه هتخومآ ات تشگرب ،ناریا هب دوخ ی همان نایاپ تفایرد
 رد ،یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ ماگنه هب ،تسا تفرشیپ هب ور روشک هک دید یم یرگید دنمدرخ ره دننام مه وا هک اجنآ زا -
.دش راک مرگرس شرورپ و شزومآ ریزو )نواعم ( رایتسد هاگیاج رد یدیشروخ ۱۳۵۵ لاس
 مان هب یهاوخ هاج ِدرم یگدرکرس هب ناگناگیب ی هسیسد و ينادان و یهاگآان ِنافوت یدیشروخ ۱۳۵۷ لاس رد هناتخبروش - 
.درک هبنپ ،دندوب هتشر رسپ و ردپ نآ هک ار هچنآ ره و دیدرََون رد ار ام دنواجرو نیمزرس رسارس ،ینیمخ

 زا ،ناگتخیهرف زا یرایسب رارف ی هیام و هیاپ ،دش اپرب ناگناگیب یرای اب و گنرین و دنفرت کی و رازه اب هک یمالسا یروهمج *
 .دش شنمایرآ شروک نایم نآ
 هب هناخ دننام و هدرک یگدنز یناهنپ ناریا رد یدنچ ،دش یم هدیمان نامولظماضر زونه نامز نآ رد هک ،شنم ایرآ شروک -
 .دیایب نوریب تشاد رایسب رهم نآ هب هک یروشک زا دناوت یم ماجنارس ات هتفر یم  ،رگید ی هناخ هب یا هناخ زا ناشود
 .مشوپ یم مشچ نآ یاه یراک هزیرِ ییوگ هرابود زا و میا هدوب نآ دننامه ِهاوگ ام ی همه هک تسا یناتساد نیا -
 زا شیپ زا شیب ار وا ،نهیم زا یگراوآ و یگدنهانپ نیا ییوگ وت .دیزگرب یگدنهانپ یارب ار هسنارف روشک ،شنمایرآ شروک -
 یم نامولظماضر ار وا سک ره سپ نآ زا .دیزگرب دوخ یارب ار شنمایرآ شروکِ مان و درک رادیب هلاس دس راهچ و رازه باوخ
.تسناد یم دوخ هب ازسان یا هنوگ هب ار نآ ،دیمان

 ادیپ یتسود وا اب هک رگید ناتسودناریا زا یکی یراکمه اب دیسر سیراپ هب هک ینیتسخن یاه لاس نامه رد شنمایرآ شروک - 
 .درک یراذگناینب ار ناریا گنهرف نارادساپ نامزاس دوب هدرک
 یروهمج ِنارادمَدرس هک ییاه هوای .دوب یمالسا یروهمج ناگدننادرگ )تافارخ ( یاه ییوگ هوای اب هزرابم نامزاس نیا ِراک -
 .دندرک یم شخپ اج هبان و اج همه و اج نآ و اج نیا یلیلاغاغ دننام یمالسا
 رد اه نآ ی همه هک دوب ییاه کسَن ِشخپ و پاچ ،شنمایرآ شروک یربهَر هب نامزاس نیا ی هدنزرا یاهراک زا رگید یکی -
 .دوب یمالسا گنهرف اب اهنآ ندرک ِربارب و ناریا یالاو گنهرف زا یرادساپ
 .ناگدازآ ام مایپ مان هب تشاد ار یا همان هتفه یریبدرس شنمایرآ شروک اه نیا ی همه زا ادج -
 نیریش ظفاح ی هتفگ هب هک اریز ،دمآ یمن شوخ ار یمالسا یروهمج هک دوب نآ ی هیام نورد و همان هتفه نیا شخپ و پاچ -
:نخس

دنلب راد ِرس تشگ وزک رای نآ تفگ
درک یم ادیوه رارسا هک دوب نیا شمرج

 مدرمِ نتشاد هگن هاگآان و شیاه ییوگ هوای رد یمالسا یروهمج ِتسد ،دوب ناگتخیهرف زا یکی هک شنمایرآ شروکِ نتشک اب - 
 .دش رتزاب و زاب



 .دش رتزاب و زاب

 .تسا شنمایرآ شروک اب یراکمه سپس و ییانشآ ،یگدنز رد نم یاه یزارفرس زا یکی *
 .میدوب هیاسمه مه اب ام .دوب Créteil  یتِِرک مان هب ،سیراپ نوماریپ یاه کرهش زا یکی رد و کیدزن مه هب رایسب ام ی هناخ -
 رد راگزومآ هلاژ وناب شرسمه .درک یم یگدنز اهنت شا هناخ رد وا .میتفر یم شنمایرآ شروک ی هناخ هب ام ندرک راک یارب -
 ،درک یم یگدنز شنمایرآ شروک هک ییاجنامه ،شدوخ ی هناخ رد یهاوخن یهاوخ ،دمآ یم سیراپ هب هک یهاگ هگ و دوب ناریا
 .دوب یم نینچ هک یتسیاب یم و دوب ینتفایرد مه رایسب هک دنام یم
 :تفگ یم ام هب شروک ،دسرب سیراپ هب راگزومآ هلاژ هکنیا زا شیپ زور دنچ زا -

».تشاد میهاوخ یماظن تموکح اه هچب «
.دیباوخ دهاوخ اهراک یدنچ ات هک دوب ام ندرک هاگآ یارب زا هتفگ نیا

.دوب شنمایرآ شروک رسمه هتخیهرف و دنمشناد یوناب نیا ،دش هتفگ الاب رد هک هنوگنامهب .دمآ شیپ ،راگزومآ هلاژ زا نخس *
 ناشیا هک ار ییوگتفگ اجنیا رد .تسا هدرواین کِلک رب و نابز رب ار شرسمه مان اجک چیه و هاگچیه ،یمارگ یوناب نیا دوخ یلو -
 .منک یم وگ زاب ،دنا هتشاد اه هناسر زا یکی اب

  هدافتسا سروب نیا زا هلصافالب وا لاح نیا اب و دریگىم قلعت ىلیصحت سروب وا هب زیربت تایبدا هدکشناد رد لوا هبتر زارحا تلعهب  

زا ىکی اب نم انثا نیمه رد .مورب گنرف رفس هب اهنت هک دنتشادن لیامت الصا و دنتشاد ىتنس هاگدید ماهداوناخ« .دنکىمن  

زا هک ىیاهلوا درگاش هکنیا رب ىنبم دنکىم رداص ىاهیعالطا ىرلناخ لتان زیورپ رتکد دعب ىدنچ ».مدرک جاودزا میاهىسالکمه  

رگا ىتح .منک هدافتسا سروب نیا زا دیاب امتح هک درک رارصا مرهوش« .دننک هدافتسا نآ زا دنناوتىم دناهدرکن هدافتسا ناشسروب  

سیراپ ىهار شرتخد و رسمه قافتا هب هکلب ،دورىمن رفس نیا هب ىیاهنت هب وا همه نیا اب ».دیایب جراخ هب نم اب دناوتن مه شدوخ  

ا  .دتفاىم قافتا ۱۳۴۲ لاس رد ارجام نیا و دوشىم لیصحت لوغشم و دنکىم مان تبث »نبروس« رد و دوشىم

ىور ىتبثم رایسب ریثأت وا« :دیوگىم و دنادىم شرسمه نویدم قیقحت هصرع رد ار دوخ قیفوت و تفرشیپ هراومه راگزومآ هلاژ وناب  

هکارچ ،دادىم اهب رایسب نز هب و دریذپب ار نز تیصخش دوب رضاح هک دوب ىیاهدرم هلمج زا وا .تشاد متالیصحت دنور و تیصخش  

ىط ار تالیصحت ىلاع بتارم و دننک تفرشیپ ناشیاهنز دنریذپب ات دوب لکشم رایسب اهدرم رثکا ىارب ناریا رد ،لبق ىاههرود رد  

ا».میامن هنیهب هدافتسا ماىگدنز هظحل هظحل زا ات دادىم هصرع رایسب نم هب عامتجا ىعمج رواب سکعرب وا اما .دننک   

 ؟تشادن یناشن و مان رسمه نیا هک تسنیا یمارگ یوناب نیا زا شسرپ *
 ؟دینک یم یراددوخ رسمه نیاِ مان نتفگ زا ارچ
 ؟دنازوس یم ار امش نابل واِ مان ایآ
 اهب نز هب و دریذپب ار نز تیصخش دوب رضاح هک دوب ییاهدرم هلمج زا وا  دیروآ یم نابز رب ییاراکشآ هب هک امش -
 ؟ارچ !دینک یم دای رسمه مان هب وا زا هشیمه و اج همه !دییوگب مه ار وا مان هک تشاد یمن اج ایآ ،داد یم
 ِریز ناتتسد امش هک تسا نشور رایسب ،ما هتخادرپ یمالسا یروهمج اب هزرابم هب ،تسخن زور زا هک نم دننام یسک یارب *
 هب ِنایاپ و انامه ندروآ نابز رب ار واِ مان .دیربب مان رسمهِ مان هب اهنت ناترسمه زا دیاب یم امش .تسا یمالسا یروهمج ِگنس
.نامه یمالسا یروهمج نارادمدرس یوس زا نتفگ هچ هچ و هب

 رد شتسد وا .دیگنج یم یناریا و یگدازآ و ناریا یدازآ یارب وا مناد یم ،مسانش یم بوخ رایسب ار شنمایرآ شروک نم *
 و نورد هنیمز نیا رد ،تشاد یگتسبلد تشذگ یم ناریا ی هراب رد هچنآ هب هک دوب یا هدازآ وا .دوبن یمالسا یروهمج تسد
 .تشاذگ شنامرآ ِرس رب ار شنیریش ِناج وا .دوب یناریا و ناریا یگدازآ و یدازآ شنامرآ و یکی وا نوریب

 هک دیتسه یمالسا یروهمج یاهروتسد وریپ ییاج ات امش شنمایرآ شروک رسمه یا ،کیمارگ یوناب یا امش … یلو… یلو ـ
 .دیروایب کلِک رب و نابز رب ار ناترسمه مان دیرادن هناورپ



 هک دیتسه یمالسا یروهمج یاهروتسد وریپ ییاج ات امش شنمایرآ شروک رسمه یا ،کیمارگ یوناب یا امش … یلو… یلو ـ
 .دیروایب کلِک رب و نابز رب ار ناترسمه مان دیرادن هناورپ
 زا شیپ ار یناریا نانز یدازآ هک امش ،دیتسه سانش ناتساب کی هک امش ،دیتسه رگشهوژپ کی هک امش تسنیا رد یتفگش -
 هنوگچ ،دنتسشن یم یهاش تخت رب نانز هک هدوب هزادنا نآ هب درم و نز یربارب ناتساب ناریا رد دیناد یم و دیا هدناوخ مالسا
 ؟دیا هتفریذپ ار یمالسا یروهمج اب ندرک راک هک تسا
 ،هتسب ار ناتنامشچ امش یلو ،تشک مه ار یلضفت دمحا ،ناتراکمه و کیدزن تسود هک امش رهوش اهنت هن یمالسا یروهمج -
 ؟ارچ !!دیا هداد یمالسا یروهمج اب ِندرک راک هب ار یرترب نانچمه و هدراذگ هبنپ ار ناتیاه شوگ
:دیارُس یم ام گرزب ی هدنیارس یدعس

یناوخ رتشیب هک نادنچ ملع
ينادان ،تسین وت رد لمع نوچ

دنمشناد هن ،دَُوب ققحم هن
دنچ یباتک وا رب ییاپ راچ
ربخ و ملع هچ ار زغم یهت نآ
 رتفد ای ،تسا مزیه وا رب هک

 زا ار یناریا ناناوج و دشُک یم و تسا راک ِرس رب زونه ،لاس یدنا و لهچ زا سپ یمالسا یروهمج رگا ،دنمجرا یوناب یرآ -
 .دنریذپ یم ار گنرین و غورد شیاج هب و دننک یم ناهنپ ار اه یتسار هک تسا یناسک ندرگ شهانگ ،دنارذگ یم غبتِ مَد
 اه یناد هبورکاخ رد رمک ات ،ینان هکت ِندروآ تسد هب یارب ام ِناناوج و مدرم ،یمالسا یروهمجِ ییاورنامرف رد و اهزور نیا -
 ناشرتخد ناگدنشک ،ناشرسپ ناگدنَشُک ،ناشرسمه ناگدنشک ربارب رد هک ،دنشاب یناسک دننامه دنهاوخ یمن اریز ،دنوش یم مخ
.دنوش مخ رمک ات ناریا ناناوج ناگدنشک و

 راتفرگ و ریگ هک ینانز یوس زا ،هدنام ولگ رد ناشیاهدایرف هک یناریا نانز یوس زا نایرتفد هلاژ نم ،زورما ،دنمشناد یوناب یا *
 دییآ یم اکیرما و اپورا هب هک یماگنه )یتح ( اتاه ،اج همه رد هک تسا هنوگچ مسرپ یم امش زا دنا هدش یمالسا یروهمج
 ؟دیراد یمنرب  ناترس زا ار کچل
؟دیشاب نانآ یوگخساپ دیاب یم و دیا هتسب نامیپ یمالسا یروهمج اب هک تسنیا زج ایآ -

 زور نآ راهان شنمایرآ شروک .دوب  )لیطعت ( زور هدوسا Ascension یارب زا ،دش هتشک شنمایرآ شروک هک یبش نآ *
 یم تسود وا .دوب نم ی هناخ رد و هدمآ  سیراپ هب لسکورب زا یعازخ ورسخ ،مدنمجرا تسود اریز .دوب نم ی هناخ نامهیم
 .دنیبب ار شنمایرآ شروک تشاد

 یعازخ ورسخ و هتفر دوخ یاه هناخ هب نانامهیم زا کی ره هک دوب زورمین زا سپ هس ی هیاس .دش هتفگ اه هتفگ و هزات اهرادید -
 .تشگرب لسكورب هب مه
 یم نورد و هدز ار وا ی هناخ رد گنز ،دندوب شنمایرآ شروک هار هب مشچ هک یمالسا یروهمج نارودزم هناخ هب تشگزاب رد -
  .دنوش
.تسا هدوب اهنت هناخ رد وا اریز دنهد ماجنا یناسآ هب ار دوخ ی هناشنمدد راک و وا نتشک دنناوت یم ناشکمدآ نآ -

  .تسا نوریب راتشون نیا شیاجنگ زا و رایسب نخس هراب نیا رد *
 .میراوگوس شنمایرآ شروک ِدوبنِ مغ رد ام هک تساه لاس هنوگنیدب *

.داب ورهر رپ شهار و داش شنمایرآ شروک ناور

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ دادروخ
ییاسرت ۲۰۲۲ هم هام




