
نایرهچونم زیگنارهم زا یدای
ناگدازآ رابت زا ینز

.ناریا ناکدوک تشونرس و نانز ِیدازآ زج تشادن یا هشیدنا شَیگدنز یازارد رد هک درک میهاوخ دای ییوناب زا زورما *
 ی هناماس زا شیپ هک دهد ماجنا یا هتسیاب یاهراک تسناوت ،نانز زا یولهپ نادناخِ ینابیتشپ رتچ ریز رد هزاوآ رپ یوناب نیا -
 .دوبن یندش ماجنا یولهپ نامدودِ یهاشداپ

  .نایرهچونم زیگنارهم زج تسین یسک هتخیهرف یوناب نیا *
.دوب جاتلا هرد شردام مان و  رهچونم وا ردپِ مان .دوشگ ناهج هب مشچ )دهشم ( دابانِس رد ۱۲۸۵  لاس رد زیگنارهم -
.دندرک چوک نارهت هب دابانِس زا شا هداوناخ هک دوب هلاس تشه زیگنارهم -
 ناتسبد رد ار وا مان ،دیسر نارهت هب هداوناخ هک یماگنه .دوب هدیزاغآ هناخ رد ار دوخ یشزومآ تسخن یاه لاس زیگنارهم -
 .درک لابند ار دوخ یاه شزومآ ناسرپ وکنارف ناتسریبد رد سپس وا .دنتشون کرادناژ ِیوسنارف
 هتسیاب یاه شزومآ زا هک هتشاد ار نیا تخب و هدش گرزب هتخیهرف یا هداوناخ رد زیگنارهم هک تسا نآ رگناشن دوخ نیا -
.ددرگ رادروخرب
ِ یگریچ و راجاق نایاورنامرفِ یگتسیاشانِ یپ رد یلو دنا هدوب ام ناریا رد هشیمه و هشیمه ینادنزرف نینچ و اه هداوناخ نینچ -
.دندوب هتخادنا گنچ زیچ همه رب اهدنوخآ هک اریز .دنتشادن ار ندش راکشآ ِناوت زگره ،اهدنوخآ
 نآ زا ناشن دنتفر یم یوسنارف یاه ناتسریبد و اه ناتسبد هب ناریا ی هتخیهرف یاه هداوناخ ِنادنزرف و اه زیگنارهم هکنیا -
 .تسا هدوبن روخ رد یهاگشزومآ اهزور نآ ِناریا رد هک دراد
 دنداد یم اهنآ هک یشزومآ و دنداد یم شزومآ اه یشابالم ای و اهدنوخآ اه نآ رد هک هدوب ییاه هناخ بتكم اهنت ،نتخومآ یارب -
 ؟! چیه رگید و دوب نآرق ندناوخ
 نایم رد هسنارف نابز شزومآ هژیوب ،نتفای شزومآ ِراک رد هشیمه وا .دوب هریچ هسنارف نابز رب زیگنارهم هک دوب هنوگنیدب -
 کرادناژ ناتسبد نامه رد تسناوت ،یناوجون یاه لاس رد تسناد یم بوخ ار هسنارف نابز زیگنارهم نوچ .دوب نادرگاش نیرتهب
 نابز و تسناد یم یبوخ هب مه ار یسیگنا نابز ،هسنارف نابز زج زیگنارهم .دوش مرگرس هسنارف نابز نداد شزومآ راک هب
.تخانش یم مه ار یبرع و یناملآ یاه
 تسد هب ار هیاپ نیرتالاب و دنارذگ ار قوقح هدکشناد )روکنک( نومزآ نایرهجونم زیگنارهم وناب هک دوب یدیشروخ ۱۳۳۴ ِلاس *
         .دروآ
  .دوب قوقح ی هدکشناد نایوجشناد نیتسخن زا وا 

 رد وا .تفرگ نارهت هاگشناد زا )ءازج ( ییاضق قوقح ی هتشر رد ار دوخ یارتکد نایرهچونم زیگنارهم وناب ۱۳۴۱ لاس رد *
    ینایاپ نومزا
.دش ناریا نانز یزارفرس ی هیام ندش تسخن درگاش اب و تفای تسد هاگیاپ نیرتالاب هب یرتکد نتفرگ یارب  
.دوب لافطا یصاصتخا مکاحم سیسآت حرط - لافطا مئارج نایرهچونم وناب یارتکد ی همان نایاپ ی هیامنورد -
 
 .تسیرگن یم درم و نزِ یربارب ِهاگن اب ار )هعماج ( نامزاه یاهدادیور همه ،نایرهچونم زیگنارهم وناب -
 نیا  اه لاس وا .تفرگ یم رایسب یاه هدرخ دنوَر نیا رب و دشاب درم دس رد دس دیاب یمن ،هاش نیشناج هک دوب رواب نیا رب وا -
.تفرگ یِپ ار هشیدنا
 ماگنه هب و ،وا یاه ششوک نیمهِ یپ رد یلو ،دشن هدروآَرب تساوخ یم وا هک هنوگنآ هب وا یاه ششوک هناتخبروش دنچ ره -
 .دش راذگاو هاشداپ رسمه هب تنطلس تباین و تشذگ ناتسِهِم زا )ینوناق (یتاد هک دوب )انس سلجم( ناتسِهِم رد شَیگدنیامن



 ماگنه هب و ،وا یاه ششوک نیمهِ یپ رد یلو ،دشن هدروآَرب تساوخ یم وا هک هنوگنآ هب وا یاه ششوک هناتخبروش دنچ ره -
 .دش راذگاو هاشداپ رسمه هب تنطلس تباین و تشذگ ناتسِهِم زا )ینوناق (یتاد هک دوب )انس سلجم( ناتسِهِم رد شَیگدنیامن
.دش یم هاگن یا هزات ِدید اب نانآِ یدمآراک و نانز یگتسیاش هب ،یولهپ نامدود نامز رد هک تسا نآ رگناشن دوخ نیا

 ینارنخس کی رد وا .دوب درم و نز )ثرا ( ِگیر هدرم تفایرد ِیرباربان نایرهچونم زیگنارهم وناب یاه یریگ هدرخ زا رگید یکی *
:تفگ نینچ
 دناوت یمن ،دراد یلماکت و موادم یریسم هک يعامتجا تاحالصا هک تسناد دیاب ،دشاب هدش متخ دمحم ترضح رب یربمغیپ رگا «  
  ناهج رد .دشاب هدش متخ وا رب
 ،سرد ،هسردم ( دنراد جایتحا یدام لئاسو عون کی هب تیبرت و میلعت رظن زا ود ره نارسپ و نارتخد رضاح طئارش و زورما  
  نیدب ،)شزومآ و حیرفت و یزاب ، ندناوخ
 ».دشاب يواسم درم و نز یارب دیاب ثرا رطاخ  
 یریگ هدرخ ،سوَرا هزات یارب ،هیرهم مان هب یلوپ ندیزگرب زا نامز نامه رد هک دوب یناسک نایم رد نایرهچونم زیگنارهم وناب -
   ار لوپ نیا ِندیزگرب وا .درک یم
 ییاراد زا نازیم کی هب ود ره درم و نز هک درک یم داهنشیپ نآ یاج هب .تسناد یم ناریا رد نز و رتخد شورف و دیرخ یا هنوگ  
  دنناوتب زین نانز و دنربب هرهب هداوناخ
.دنوش هتسشنزاب  

 نادقوقح نانز یللملا نیب ٌهیداحتا نیشنَرف *
.دوب درم  نز یربارب ی هشیدنا ی هدنریگرب رد هک تشون یکسَن نایرهچونم زیگنارهم وناب ۱۳۲۸ لاس رد -
 نیا ِشخپ و پاچ هک تسادیپ هتفگ ان .تشاد مان نز قوقح رظن زا ناریا یرفیک و ندم و یساسا نيناوق ،داقتنا کسن نیا
.دروآ دیدپ ییاهرسدرد وا یارب دیشک یم نایم هب ار ییاهراتسُج هک شآ هیام نورد یارب زا کسن
 یاهراتفرگ هک ینانز شناراکمه و ناتسود ی همه یهاوگ هب .درک زاب تلاکو رتفد دوخ یارب هوتسَن یوناب نیا ، ۱۳۳۲ لاس رد -
 راک هب ار دوخ ششوک ی همه وا و دندروآ یم نایرهچونم وناب رتفد هب ور ،دندرک یم ادیپ یقوقح ِینزیار هب زاین و هتشاد نوگانوگ
.دنک ادیپ نانآ یارب یتسرد ی هراچ    ِهار ات درب یم

.تسا هدوب لافطا مئارج ی هراب رد نایرهچونم زیگنارهم وناب یارتکد ی همان نایاپ زا یگرزب ِشخب  *
.دوب هدرک دوخ ی هژیو ار نایرهچونم زیگنارهم وناب نامز نیرتشیب و هدز یرانک هب ار اهراتسج رگید ،راتسج نیا  
 یاه تسشن زا یکی رد وا .تفرگ یم ار وا نامز ،همه زا رتشیب جاودزا زا جراخ لفط راتسج ،اه یراوشد ی همه نایم رد  
  اهروشک ی همه یوس زا هک یناهج
 هب مشچ ،ییوشانز بوچراهچ زا نوریب هک یناکدوک ی هراب رد ،اهروشک نآ زا یرایسب )نیناوق ( یاه تاد رب ،دوب هدش اپرب  
 .تفرگ هدرخ ،دنیاشگ یم ناهج
:تفگ نینچ شنانخس نایم رد وا  
 هب هک یلافطا ٌهیلک هک یلاح رد .دنمان یم انزلادلَو ای هدازمارح ،عورشمان نادنزرف قحان هب ار نانآ ،اهروشک زا یرایسب نوناق رد «
  هاوخ ،حاکن زا هاوخ دنیآ یم ایند
 ٌهیلک زا دیاب عورشمان و هادزمارح ،انزلادلو نهوم تاملک و دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن عورشمان لفط .دنَعورشم ،حاکن زا جراخ  
 ».… دوش فذح نيناوق

درک اپ رب ار ناریا نادقوقح نانز ٌهیداحتا ،نایرهچونم وناب ،یدیشروخ ۱۳۴۰ ِلاس رد -
 زیگنارهم وناب دزن ار شیوخ یزومآراک ،دشاب یم ناریا رد نز )لیکو ( یوگداد نیمشش دوخ هک یرایرهش ناروت وناب *
 رب ار قوقح هدکشناد ِرد نایرهچونم زیگنارهم وناب « :دیوگ یم نینچ نایرهچونم وناب ی هراب رد وا ،هدینارذگ نایرهچونم
 دیهش ( یلم هاگشناد رد راکهزب ناکدوک یارب صوصخ هب ازج قوقح مان هب یا هتشر اه نآ تسرامم ْهجیتن رد و دوشگ نانز یور
 وناب ..…دوب هدناوخ ار یناریا قوقح نارهت هاگشناد رد هک تسا ینز نیلوا نایرهچونم وناب و دش داجیا )ینونک یتشهب
 هتشون نادقوقح نز کی هک تسا یباتک نیلوا هک دناسر پاچ هب نز قوقح ظاحل هب نيناوق زا داقتنا رد باتک کی نایرهچونم
».تسا

 هیداحتا ناریا ی هخاش هیداحتا نیا .درک اپ رب نایرهچونم وناب ار ناریا نادقوقح نانز ٌهیداحتا یدیشروخ ۱۳۴۰ ِلاس رد -
 یم مهم رایسب ار راک نیا یرایرهش ناروت وناب .دش یزادنا هار مه ناریا رد نایرهچونم وناب ِییاشوک اب هک دوب یلملا نیب
 .دناسانش
 هک هدمآ هیداحتا نیا )همانساسا ( همانداینب رد -
 هوق تابوصم رئاس و روشک یساسا نوناق تياعر و رشب یناهج هیمالعا ساسا و هیاپ رب درم و نز قوقح یواست ،هیداحتا فده «
 یم نآ زا ليصحتلا غراف ای قوقح ی هتشر یوجشناد نارتخد و نانز اهنت هک دوب هدرک هراشا زین دارفا تیوضع باب رد .تسا هننقم
».دنیایب رد هیداحتا تیوضع هب دنناوت
.دوب ناریا رد نادقوقح نانز یناهج تسشن ِییاپرب راک نیا دروآ تسد -



».دنیایب رد هیداحتا تیوضع هب دنناوت
.دوب ناریا رد نادقوقح نانز یناهج تسشن ِییاپرب راک نیا دروآ تسد -

 و هیداحتا نیا نایم یدنویپ ات دیشوک رایسب وا .دوب ناریا نانز نامزاس نیشنرف یولهپ فرشا هدازهاش اه لاس نآ رد *
 نوچ هک درک یفاکشزاب هنوگنیا مه ار یراددوخ نیا ییارچ .دز زاب رس راک نیا زا نایرهچونم وناب یلو .دنک اپرب دوخ ِنامزاس
 زا دناوت یمن یهاوخن یهاوخ ،دشاب یم نادقوقح نانز یللملا نیب ٌهیداحتا زا یا هخاش   ناریا نادقوقح نانز هیداحتا
 .دشاب یرگید داهن یاه هخاش

 .تسا هدرک تفایرد یرایسب یاه )هزیاج ( دادداش ،درم و نز یربارب هار رد شیاه ششوک یارب زا ،نایرهچونم زیگنارهم وناب *
:نایم نآ زا
،دحتم للم نامزاس رشب قوقح حلص ِدادداش ،ییاسرت ۱۹۶۸ لاس رد -
 .قوقح قيرط زا یناهج حلص زکرم حلص دادداش ییاسرت ۱۹۷۱ ِلاس رد -

)انس سلجم ( ناتسِهِم زا یریگ هرانک ات )یروتانس ( یَرتسَم زا *
 زا وا تسا هدوب ناتسّهِم دنومه نایرهچونم زیگنارهم وناب ،ناتسِهِم مشش ات مراهچ یاه نامز رد ،۱۳۱۵ ات ۱۳۴۲ لاس زا -
 .دوب یولهپ هاشاضر دمحم ،ناریا هاشداپ  ِناگدیزگرب
 .دندوب هدش هتشامگ رگید نت یس و دندش یم هدیزگرب مدرم یوس زا یریگارآ هار زا نت یس ،تشاد هدنیامن تسش  ناتسِهِم -
 یکی وناب ود نیا .دوب هتشامگ یَرتسَم هب و هدیزگرب ار نز ی هدنیامن ود دوب ناریا هاشداپ هک یماگنه ،یولهپ هاشاضردمحم -
  یرگید و نایرهچونم زیگنارهم
.دندوب رجاهم یدوواد ابیرف وناب  
 وا هک دنا هداد یهاوگ یگمه نایرهچونم زیگنارهم وناب ناراکمه -
 ار سلجم یاهروتانس رگید درک یم شالت و درک یم نانز یقوقح تالگشم هب ار دوخ هجوت نیرتشیب هک دوب یناگدنیامن کدنا زا «
 ».دنک ساسح لئاسم نیا هب زین
 ،وا ریذپان یگتسخ یاه ششوک اب و دش هدیشک نایم هب نایرهچونم وناب یوس زا هداوناخ نوناق رجاهم دوواد وناب ی هتفگ هب -
  سلجم ( ناتسنیزگ رد ماجنارس
.دش هتفریذپ )اروش  
  :دوب نینچ دوب هدش هدیزگرب تاد نیا رد هچنآ .تشاد یمرب ماگ ،درم و نز یربارب یاتسار رد رتشیب )نوناق ( تاد نیا -
درم و نز یقوقح یربارب +  
 زا ماهلا اب و نانز قوقح زا یرادساپ یاتسار رد .… و قالط ،جاودزا ،هاگتماقا ،تعیبات ،ثرا هب طوبرم داوم حالصا و فذح+  
دوب یشرازگ
.دوب هدرک هئارا درم و نز قوقح ی هراب رد دحتم للم نامزاس تقو لک ریبد هک    
.دمآرد شراگن هب نایرهچونم وناب فرط زا ءادتبا نوناق نیا ییادتبا نتم ۱۳۴۲ لاس رد +  
.تفای ییاه ینوگرگد نانز دوس هب رگید راب کی زین ۱۳۵۳ لاس رد و دش هتفریذپ تاد نیا ماجنارس هک دوب ۱۳۴۶ لاس رد +  

 ی هداوناخ یگدنز یدوبان ار یتاد نینچ نتفریذپ وا .تشاد یراگزاسان ِرس تاد نیا اب یتخس هب هک دوب یناسک زا ینیمخ *
 .دنراکهانگ تعرش ربارب رد نوناق نیا ناگدننکارجا مه و ناگدننکرداص مه هتفگ وا .تسناد یم ناملسم

 درک یریگ هرانک راک زا )انس سلجم ( ناتسِهِم رد همانرذگ ِتاد زا شهوکن هب نایرهچونم زیگنارهم وناب ۱۳۵۱ لاس رد *
.دشوپب مشچ دوخ ِندرک یریگ هرانک زا تفریذپن رابرد ِتساوخ و نوگانوگ یاه تساوخرد ی همه اب و )داد افعتسا (
  .دنورب رگید یاهروشک هب دنناوتب ات دنشاب هتشاد ار رسمه )ٌهزاجا ( ی هناورپ دیاب یم نانز  :دوب نینچ همانرذگ نوناق -
 ،دوب هدرک هنیتسد ار نآ زین ناریا روشک هک ،رشب قوقح یناهج هیمالعا ۱۳ ی هدام اب ار تاد نیا نایرهچونم وناب -
.تسناد یم نوگمهان

 ریزو دننام ،ییاهداهنشیپ نایرهچونم زیگنارهم وناب هب ،ناتسِهِم رد )یروتانس ( یرتَسَم زا ندرک یریگ هرانک زا سپ *
.دز سَپ ار همه وا هک ،دش نارهت هاگشناد قوقح ی هدکشناد ینیشنَرف ،شرورپ و شزومآ ریزو ،یرتسگداد

 نینچ ناتسِهِم زا نایرهچونم وناب ِیریگ هرانک ی هراب رد تسا نانز قوقح ناگدنشوک زا دوخ و راگن همانزور هک نالدرا نیورپ *
:دسیون یم
 رد رشب قوقح ی هتسجرب ی هرهچ کی یتلود ماقم هب ندیسر زا لبق وا .دیسرن یروتانس تمس هب هرابکی هب نایرهچونم مناخ »
 نایم هک یا هویش ،دیور یم یتلود تسپ لابند هب یسایس تردق بسک روظنم هب امش هک تسه ینامز …دوب یللملا نیب  حطس
 یم نوچ ،دش انس دراو نایرهچونم زیگنارهم اما .تسا هدوب جیار رایسب الومعم ریخا یاه ههد رد ناریا نانز تلود و نادرمتلود
 اب مهً المع و دنام يقاب دقتنم هراومه یروتانس نارود رد وا .دزادرپب بوچراچ حالصا و دقن هب ،بوچراچ نامه یاهرازبا زا تساوخ
 ».تسین تیولوا وا یارب یسایس بصنم و تردق هک داد ناشن همانرذگ نوناق یرباربان هب ضارتعا رد دوخ ءافعتسا



 اب مهً المع و دنام يقاب دقتنم هراومه یروتانس نارود رد وا .دزادرپب بوچراچ حالصا و دقن هب ،بوچراچ نامه یاهرازبا زا تساوخ
 ».تسین تیولوا وا یارب یسایس بصنم و تردق هک داد ناشن همانرذگ نوناق یرباربان هب ضارتعا رد دوخ ءافعتسا

ییاسرت ۱۹۷۹ شروش سپ ،هتسویپ یاهرازآ *
 .درک یم لابند ار دوخ یقوقح یاه ششوک و هتسشنن راکیب ،ناتسهِم رد راک زاِ یریگ هرانک زا سپ نایرهچونم وناب -
 .تشادن یسک ِراک هب یراک ماکنه نا رد وا ییاسرت ۱۹۷۹ شروش بتِ نتفرگ الاب ماگنه هب -
 .تشادرب یراگزاسان ِرس اه مادعا و اهراتشک اب هک دوب یناسک زا یکی یمالسا یروهمج ییاپرب زا سپ یلو -
 یریگ هدرخ نانز ِیرواد )وغل ( ِندنکفارود دننام ییاه تاد هب و درکن یسیون مان یمالسا یروهمج ییاپرب یارب یسرپ همه رد -
 .درک
 .درک یریگ هدرخ یرابجا باجح زا ناریا نادقوقح نانز هیداحتا بوچراهچ رد -
 ،راک رس رب ینیمخ ندمآ اب هک ،دروخ رایسب یاه ندروخ لد نوخ هداوناخ زا تیامح تاد ندناریذپ یارب نایرهچونم وناب -
  تفر بآ رب دوب هدرک هک هچنآ  ی همه
.دش هتخیر رود هب ینیمخ روتسد اب و  
 اهنت هن ،ییاسرت ۱۹۷۹ شروش زا سپ ،دوب درم و نز یربارب راداوه و ریذپان یگتسخ نانز زا هک نایرهچونم زیگنارهم وناب -
  ،چیه هک دنتشادن ساپ ار وا یاهراک
 وا )تلاکو ( یرازگراک ی هناورپ اه ناوخارف نیا زا یکی رد و دش هدناوخارف یمالسا یروهمج یاه هاگدادیب هب اهراب و اهراب  
.دش )لطاب ( هدُرتِس هشیمه یارب

 ییوج هنیک کی هب رتشیب همه ،دش یم هتشاد اور نایرهچونم وناب هب یمالسا یروهمج یوس زا هک ییاه متس و اهرازآ *
.دوب درم و نز یربارب ِتساوخرد و یهاوخیدازآ وا هانگ .رگید زیچ ره ات دندوب دننامه
 رد ار دوخ یتفایرد یاهدزمتسد ی همه هک دنوش یم نآ رب ،دنناوخ یمارف هاگدادیب هب هرابود ار وا هک یدیشروخ۱۳۶۷ لاس رد -
:تسا هدمآ نینچ ،دندوب هتشون وا یارب هک یا همانداد رد .دنریگب سپ وا زا )یروتانس ( یَرتسَم نامز
 ندرک هدایپ رد و …هدوب زرحم هعماج نانز ندیشک داسف هب و یدازآ هب یهتنم تابوصم رد )نایرهچونم رتکد ( یو شخن « -
»… و یسیون باتک هلمج زا فلتخم قرط زا ناریا نانز نیب رد یبرغ گنهرف

 رد و تسا راب رُپ نیا زا شیب رایسب وا ی همانیگدنز اریز دشاب یم نایرهچونم زیگنارهم وناب یگدنز زا یا هراوهاتوک نیا *
.داب ورهر رُپ شهار و داش شناور      .دجنگ یمن ییاه هتشون نینچ

 .دش هدرپس کاخ هب ارهز تشهب رد و تشذگرد نارهت رد یدیشروخ۱۳۷۹ هام ریت مهدراهچ رد نایرهچونم زیگنارهم وناب *

نایرتفد )راختفا ( هلاژ : هدنروآدرگ 
یناریا ۲۵۸۱ هامریت
ییاسرت ۲۰۲۲ هییوژ


