
 یسیفن دیعس داتسا

.دیرفآ رایسب یاه یزارفرس ناریا یارب هک تسا ینادنمشناد زا یکی یسیفن دیعس داتسا *
 نابزَرت مه و هدنیارس مه ،هدنسیون مه ،راگن خیرات مه ،یسراپ )تایبدا (ِ کیبدا یاه شناد ِرگشهوژپ مه ،سانشنابز ،مه وا -
.دوب )مجرتم (
 هاگشناد رد تایبدا ی هدکشناد و قوقح ی هدکشناد رد یداتسا هب یناوج رد هک دوب یناسک نیتسخن زا یسیفن دیعس -
 .دش هدرامگ راک هب نارهت
 .دوشگ ناهج هب مشچ نارهت رد ،نیوژ ۸ اب ربارب یدیشروخ ۱۲۷۴ دادرَما ۱۸ رد دیعس -
 .دوب هدرورپ دوخ ناماد رد ار دنچ ینادنمشناد هک دوب ییاه هداوناخ زا وا ی هداوناخ
 زا یگشزپ زا ی هتشر رد هدربمان .دوب ینامرک ضوع نب سیفن ناگداون زا ،أبطالا مظان ربکا یلع ازریم دنزرف دیعس -
.تسا هدوب ناریا ناسانشرس

 اهنآ ِنیتسخن .درک اپرب ار دنچ ییاه ناتسبد شردپ .درک یم درد ندنازومآ و نتخومآ یارب ناشرس همه یسیفن ی هداوناخ *
 .دیزاغآ ار نتخومآ ناتسبد نآ رد دیعس و تشاد مان فرش ناتسبد
 رد ار دوخ ناتسریبد دیعس ورنیا زا .دوب هیملع ٌهسردم ،تشاد ناتسریبد هک یهاگشزومآ اهنت اه یسیفن ی هناخ نوماریپ -
.دََرب یم اپورا هب ۱۲۸۸ لاس رد ار وا ،یسیفن بدؤم ربکاِ مان هب دیعس ِرتگرزب ردارب ناتسریبد نایاپ زا سپ .دینارذگ اجنآ
 هب سیراپ رد ار نآ ی هلابند سپس و دنارذگ یم سییوس رد لتاشون رهش رد تسخن ار رتالاب یاه شزومآ یسیفن دیعس -
 راک نیتسخن هک ،نارهت یاه ناتسریبد رد ،هسنارف نابز نداد شزومآ ِراک هب و هتشگرب ناریا هب ۱۲۹۷ لاس رد وا .درب یم نایاپ
. دزادرپ یم ،دوب یم وا
 یارعشلا کلم هک هدکشناد ٌهلجم ناگدنسیون هورگ هب نامز نامه رد .دش راک مرگرس ناریا هماع دئاوف ترازو رد نآ زا سپ -
 .تسویپ ،درک یم یراکمه نآ اب راهب
 رد هسنارف نابز نداد شزومآ زا ادج وا .دوش یم گنهرف ترازو )یمسر ( ایاپ دنمراک هک دوب یدیشروخ ۱۳۰۸ لاس رد -
 ندرگ هب ار یتعنص ٌهسردم و تراجت یلاع ٌهسردم ،نونفلاراد ،یسایس مولع یاه هاگشزومآ رد شزومآ ِراک ،اه ناتسریبد
 .دریذپ یم زین ار تایبدا و قوقح یاه هدکشناد رد نداد شزومآ سپس .دریگ یم
.دنام یم اج هب ناریا ناتسگنهرف نادنومه زا هتسویپ و دوش یم ناریا مکی ناتسگنهرف ِدنومه هک هدوب ماگنه نیا رد -

 هنیمز نیا رد وا هک دش نآ ی هیام و هیاپ ناریا )تایبدا ( کیبدا یاه شناد و خیرات هب یسیفن دیعس ی هزادنا یب یگتسبلد *
.شَندش هزاوآرپ یارب دندش یزاغآ اه هتشون نیا .دسیونب یشناد یا هویش هب یا هدنزرا یاه هتشون و هدز شهوژپ هب تسد
 دوب دننامیب وا ی هناخکسن .دوب هدرک یروآدرگ لاس نیدنچ یازارد هب و مک مک ،تشاد هک ار یا هناخ کسن و اه )باتک ( کسَن وا -
  .دوب وا سرتسد رد ،تساوخ یم     هک هچنآره هب هک تشاد ار تخب نیا وا و



:دسیون یم یسیفن دیعس ی هراب رد قفش هدازاضر قداص  +
 و هعلاطم و یتسود باتک رد یدرم رمع ی همه رد هک میوگب مناوت یم .مدوب وا ششوک و راک ناريح وا ییانشآ تدم مامت رد نم «
 هتشذگن یتدم ،تشاد یمرب ملق رگا و .دوب مه سیون دنت ،یسیون ناوارف نیع رد …مدیدن وا دننام ،یبدا یواکجنک و یسیون ناوارف
…دیشک یم ریرحت ی هتشر هب یفاک یبلاطم و یفاو یا هلاقم
    هب ام نامز نافلؤم و ناگدنسیون زا کی چیه راک نیا رد و تسین بجع یسیفن زا روآ تریح یشخب رمث هنوگ نیا تروص ره رد
 فلؤم اب نیرخآتم زا و ،یلازغ ای انيس يلعوبا ای یومح توقاي لاثما اب راثآ دادعت ثیح زا ار وا دیاب و دنسر یمن وا ی هیاپ
 ناتشگنا یال رد ملق .مدیدن يناث وا رب رمع ی همه رد نم هک دوب ردان دادعتسا دوخ وا یسیون دنت …درک هساقم خيراوتلا خسان
 و اه نوتس هک تشذگ یمن یتعاس ،درک یم نتشون هب زاغآ رگا و تشادن تسیا هک دوب یضایف عبنم و رایس و لایس زاس وا کیراب

 ملق رحس هک ار هچنآ صخش و تشگ یم شخپ ریرحت زیم یور ناور راوتسا یسراف و نایاش تارابع زا نوحشم ییاه هفيحص
».دید یم مشچ هب ،دنا هداد ناونع

:دسیون یم بوک نيرز نيسحلادبع +
».راگن همانزور و سانشنابز - مجرتم - هدنسیون - دقتنم - بیدا - ققحم - خروم : یدعُب دنچ تسا یتیصخش یسیفن «
 باتش و رذگدوز یا هشیدنا لصاح یضعب .دراد )دب و بوخ( نمس و ثغ ،نابیدا لوق هب ،یسیفن راثآ هک تفرگ هدیدان ناوت یمن
 یاه توافت ،تقد و قمع ثیح زا ،راثآ نیا ٌهعومجم رد هک تسورنیا زا .زیمآ گنرد و زارد و رود تالمآت ٌهجیتن یا هراپ و تسا هناراک
 یم راک هک یسک و درک یم دایز راک هوالعب .دشاب نوصم اطخ زا تسناوت یمن و دوب ناسنا هتبلا یسیفن .دوش یم هدید یزراب
 دیاقع یضعب راهظا رد هاگهگ یسیفن هک دوب رما نیمه یاضتقا هب .دور یم رد شتسد زا هابتشا و اطخ ،دنک یم راک بوخ و دنک
 .دش یم هدیجنسان میمصت و دیرجت رب ینبم شنانخس زا یا هراپ یتح .تشاد زین ییاه یراک باتش ،دوب ناگمه تفایرد فالخ هک
 نیا هب و دنداد یم هولج رتگرزب ،دوب هچنآ زا نایوج هزیتس یضعب ،تسین یراع اه نآ زا یا هدنسیون چیه هک ار اه بیع نیا نکیل
.دنتخات یم یِو رب هناهب

:دسیون یم راشفا جریا +
 اهرفس رد … دوب صیرح باتک ندرک عمج رد وا .دوب ناریا یمان نازاب باتک زا ام ریهش ی هدنسیون و دنمشناد یسیفن دیعس «
 م ۱۹۵۷ ناتسبات رد تسا مدای .دروآ یم هارمه باتک یاه هتسب درک یم یترفاسم تقو ره و داد یمن تسد زا ار تصرف مه
 رد یا هدوب رهش نیا رد تسا یدنچ هک وت « : دیسرپ نم زا دوب هدمآ ونژ هب ،خینوم رد ناسانشرواخ ی هرگنک زا هک )ش ۱۳۳۶ (
 یریداقم شرابنا رد هک مدرب )یصاخ ( یشورف باتک هب ار وا »؟یا هدید ناریا هب طوبرم یمیدق یاه باتک ،یشورف باتک مادک
 یال هب ال زارد نایلاس هک یرابغ .تشاد رارق دروخ یم هلپ ۲۰ دودح هک ینیمزریز رد اه باتک .مدوب هدید قرش ی هراب رد باتک



 یریداقم شرابنا رد هک مدرب )یصاخ ( یشورف باتک هب ار وا »؟یا هدید ناریا هب طوبرم یمیدق یاه باتک ،یشورف باتک مادک
 یال هب ال زارد نایلاس هک یرابغ .تشاد رارق دروخ یم هلپ ۲۰ دودح هک ینیمزریز رد اه باتک .مدوب هدید قرش ی هراب رد باتک
 هب تبقاع .تشاذگ یم رانک ار یضعب و درک یم ور و ریز ار یکی یکی یسیفن .تساخ یمرب اهنآ ِنایم زا ،دوب هتفخ اه باتک
:تفگ شورف باتک
 یسیفن  .کنارف دص کی و رازه ود تفگ و درک باسح و تشادرب تروص شورف باتک ؟دوش یم دنچ ،مدرک ادج ار اه باتک نیا «
 .درادرب اه باتک زا لد تسناوت یمن اما .دوب کنارف رازه دودح دسرب نارهت هب ات شببج ی هيامرس ی همه .تشادن لوپ ردق نیا
 : تفگ
 مباسح و دسرب میارب لوپ ات دیراد هگن هتفه کی تدم ار اه باتک امش .مهد یم هناعیب گنارف دصناپ .مرادن هارمه یفاک لوپ نم «
 ».منک فاص ار
…ما هدرک ادیپ لوپ هب جایتحا اجنیا نم هک تشون سیراپ رد شردارب هب یذغاک اجنامه -

:دیوگ یم ملعا قدص یسیع +
 رد هک دنک یم ادیپ یهاگآ یسیفن دیعس داتسا .تسا هدوب هارمه یسیفن اب یدنچ ،ناتسودنه هب یرفس رد ۱۳۲۸ لاس رد -
 یپاچ و یطخِ کسَن هنیشوپ رازه دنچ اب تسه یا هناخکسَن ،هرگ یلع مان هب تسا یرهش کیدزن هک جنگ بیبح مان هب یناتسهد
 وا راتفگ ی هلابند .دنک یم یگدنز اجنآ رد ،هتفر ناتسودنه هب ناوریش زا رید و رود یاهلاس زا هک یناریا یدرم و یسراف هب
 : تسا نینچ
 زا ولمم قاتا دنچ ،دوب هدش راز نیگرس و لبطصا هب لدبم هک یطایح فارطا رد .میتفر اجنادب ،یسیفن ديدش لیامت رثا رد «
 دیعس قشع ،کلذ عم .تخاس یم نکممریغ ار لحم نآ رد فقوت ،هشپ و سگم اه نویلیم و هدنزگ و نازوس یاوه یلو .دوب باتک
  .درادرب هخسن یطخ باتک کی زا ات دنک لمحت ار اسرف تقاط تاقشم مامت یتدم هک دش ثعاب یسیفن

ییامغی بیبح +
 ناوت یمن ار شتالاقم و دسر یم هلاسر و باتک ۲۵۰ هب وا تافیلآت .تسا رصع نیا ناگدنسیون نیرتفورعم و نیرتراکرپ یسیفن -
 نارعاش )نایرتفد هلاژ ؟( نيواود زا یرایسب .درذگ رد هب رطس اه نویلیم زا دیاش هتشون دوخ طخ هب هک ار يقاروا و درک دیدحت
 همه نآ رگا هک هدومرف تباتک و هدروآ مهارف ار فورعمریغ و فورعم نارعاش زا یرایسب راعشا نینچمه و هتشون دوخ طخ هب ار میدق
 زا .تشاد زیگنا تفگش یتراهم یسیون یسراف رد یسیفن .دوب دهاوخ دننام یب لامک و یمامت زا یا هرکذت ،دوش اجکی
 یگداس تياهن رد و یگدروخ ملق یب و هابتشا چیه یب ،دسیونب زیچ تعرس و باتش هب هک مسانش یمن ار یسک رصاعم ناگدنسیون
 ییاه عوضوم رد یلهاست یهاگ رگا و تشون یم طلغ یب و ناور و تشون یم راب کی هک دوب نیا رد یسیفن ِیدنمرنه .یناور و
.نتشون رد تسوا یتسد َربِز و ترارح و باتش تلع هب ،دوش هدید شیاه هتشون رد دودعم

 یورسک دمحا +
 هدنز زورما اتً اعطق .دش یم ام روشک نادنمشناد نیرتگرزب زا یکیً امتح ،دوب هدرکن هدولا اه یشکرس نیدب ار دوخ رگا درم نیا -
 همه نآ ،هتشذگ همه زا .دننک نک هشیر یداب هب ار روا شناد روانت تخرد دندوب هدرکن تئرج و هدرواینرد یاپ زا ار وا ماوع دوب هدنام
 ماگ نآ اب ناوارف ی هتخودنا همه نآ اب تسخن زور رد هک یهار نامه رد رگا ،درک ملع ٌهیشاح رد ییاهراک فرص هک ار تقو
 هک دوب هتشاذگ نایناهج ربارب رد یهوک و دوب هدنام ناهج رد وا مان هب ملع لئاسم زا یرایسب زورما ،دوب هدرک فرص ،دوب هتشادرب
 نارگید و جالح روصنم نب نیسح و تارغس اب هک دوب یراک زا رت رتشیب دندرک وا اب هک ییاهراک .دنازرل یمن ار نآ یداب چیه
 یمن ،دنزان یم زورما هک همه نآ یرتسگداد و نوناق هب رگید اه نامز  نآ رد هک اریز .دندرک ،دندش هتشک ناش هدیقع هار رد هک
 .دندیزان

میخ و یوخ +
 یگتسبلد اهنآ هب هک ار دوخ بایمک و اهبنارگ یاه کسَن .دوب تسد هداشگ .تخانش یمن ینادنچ شزرا لوپ یارب یسیفن دیعس -
 هکنیا رگم ،دوش ناشندنادرگرب راتساوخ هک دمآ یم شیپ مک رایسب و درپس یم انشآ و تسود هب ینارگن چیه یب ،تشاد یم رایسب
 هک دوب هزادنا نادب نیا و .درک یمن یریگتخس فیلآت قحِ نتفرگ یارب ،شیاه کسَن پاچ ماگنه هب .درک یم ادیپ یزاین اه نآ هب
.تشاد یم رس رد رتدنلب یاه هشیدنا یسیفن یلو .درک یم هدز تفگش ار نارگید
 :دسیون یم ییاج رد یسیفن دیعس  -
 زا تسد و نتفگ نخس زا بل نایناریا هک تساه لاس ایوگ .تسین یرصاعم تایبداً الصا ،مسانش یم نم هک یرایسب رظن رد «
 یمن ار یدنمیم نسح نب دمحا ٌهماج و دراذگ یمن رس رب ار یناماس لیعامسا جات یسک زورما هک نانچمه .دنا هتسب نتشون
دشوپ
 ،تایبدا ی هدکشناد رد .تسین زورما یسراف زا نخس یسرد یاه باتک رد .دنیوگ یمن نخس مه ناگتشذگ نابز هبً ارهق .… و
».تسا یتسرپ هدرم تفرعم یالاک هناگی

 .دندوب شَیاه کسَن یسیفن دیعس )قشع (ِ گشِا نیرتگرزب +
 .درب رس هب نارهت رد یهاتوک نامز یگتسشنزاب زا سپ وا -
 رایسب یاهب هب ار اهنآ ی همه وا .دز اهنآ شورف هب تسد ،دندوب وا گشِا نیرتگرزب هک شا هناخکسن و اه کسَن زا ندنک لد اب وا -



 .درب رس هب نارهت رد یهاتوک نامز یگتسشنزاب زا سپ وا -
 رایسب یاهب هب ار اهنآ ی همه وا .دز اهنآ شورف هب تسد ،دندوب وا گشِا نیرتگرزب هک شا هناخکسن و اه کسَن زا ندنک لد اب وا -
 یگدنز هب رتشیب وا یگدنز سیراپ رد .دش سیراپِ یهار ،دروآ تسد هب هار نیا زا هک یلوپ اب و )درک جارح ( تخورف نازرا
 تفای هسنارف یلم ی هناخکسن رد هک ،ناریا خیرات و یطخ یاه کسَن یور یسررب هک دوب نامز نیا رد .تسِنام یم نایوجشناد
.دیزاغآ ار ،دش یم
.دوب نارگ و تخس یسیفن دیعس یارب اه کسَن و ناتسود و نهیم زا یرود و سیراپ رد یگدنز -
 باتک ندیرخ رد طقف ار لوپ یاج هب و درفم فرصم وا .دوب باتک قشاعً اعقاو یسیفن « : هتفگ یسیفن زرمیرپ وناب شرسمه -
».درک یم فرص باتک دیرخ هار رد ار دوخ یصخش تاجایتحا نیرت یرورض ی هنیزه هک ییاج ات .تسناد یم

.درب یم جنر جنلُغ و )مسآ ( مَدگَنت یرامیب زا هیاپ دنلب داتسا نیا -
 نآ رد یسیفن دیعس داتسا .دوب هدش اپرب ناسانش ناریا زا یشیامه راب نیتسخن یارب نارهت رد یدیشروخ ۱۳۴۵ لاس رد -
.دوب هتفر نارهت هب شیامه نیا یارب و دوب هلاس ۷۵ نامز
.درذگ یمرَد و دراذگ یماو نارادناهج هب ار ناهج لاس نامه نابآ رد )رفس ( یراپسهَر نیمه رد -
.دشاب ورهر رُپ شهار و داش شناور -

 نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ دادروخ
ییاسرت ۲۰۲۲ نیوژ

 

 


