
نمهب ۲۲ زور درگلاس ی هزیگنا هب
ییانشور رب یکیرات ِیگریچ

 نشور ناگمه رب ،ناریا رد یمالسا یروهمج ِیدروآ رد نم )میژر ای( ناگزاس ِیگریچ لاس یدنا و لهچ تشذگ زا سپ اهزور نیا *
 چیه نآ ی هیام نرود زا هک دنداد یار یناگزاس هب هتسب شوگ و مشچ ۱۳۵۷ نمهب ۲۲ زور رد ناریا مدرم نیرتشیب هک تسا هدش
 هک تشادن یا همانرب و هیام نورد یور چیه هب یمالسا یروهمجِ یدروآرد نم ِناگزاس نیا دیهاوخب ار یتسار .دنتشادن یهاگآ
 مدرم ِرس رب نامسآ و نیمز و راوید و رد زا یتساران و غورد هک دوب موش ِزور نآ زا شیپ ینامز دنچ زا .دروایبرد رس نآ زا یسک
.دوب هتفرگ ندیراب ناریا
 .دوب هتشاذگ نانآ شود رب شروش نآ یدومنهَر )دیعو و هدعو( ساره و دیما اب هک دوب یناراگزومآ ی هتخادرپ و هتخاس غورد همه نآ
.نیمزرس دوس ات دندوب دوخ دوس یپ رد رتشیب هک ینایناریا دندوب رازاب هتفشآ نآ رد
  

 هتشاد )قشع( گشِا هب هک ینیمزرس زا ندنک لد نیا .مدوب هدمآ هسنارف هب نم هک دوب یلاس دنچ نمهب ۲۲ شروش ی هماگنه رد *
 هسنارف هب منارسپ اب نآ زا شیپ ِلاس تفه .دوب مدوخ یگدنز یناماسبانِ یپ رد .خیش یارب زا هن و دوب هاش یارب زا هن ،مراد و
 ییاه یناماسبان و اه یمارآان هاوگ ،زرم نورب ِنایناریا ام اهزور نآ رد میرذگب .َمنک یمن و مدَنکن مناریا زا لد زگره یلو مدوب هدمآ
 روهمج سيئر نتسد راکسیژ اهزور نآ ی هسنارف رد  .دوب هدش نوخ و شتآ یا هراپ نیمزرس و دش یم رتشیب زور هب زور هک میدوب
 .دوب

 .منکب یدای ،دوب هدربن ییوب یگنادرم و یدرم زا و دش یمن تفای وا رد یرگیمدآ نزرا کی ی هزادنا هب هک درمان نیا زا اجنیا رد *

 یناریا هب ،یناریا .دنارذگ یم رهمایرآ هاشداپ یربهر اب ار تفرشیپ ِبوخ ِناراگزور ،ناریا ام نیمزرس ۱۹۷۰ یاهلاس ِزاغآ رد *
 .مدرک یم راک سیراپ ی هخاش ناریا ،نویزیولت ویدار نامزاس رد نم اهلاس نآ رد .دوب زارفرس شندوب
 .دش زاغآ هسنارف یروهمج تسایر تاباختنا ،ودیپمپژرژ تشذگ رد زا سپ -
 .دوب هدرک یروهمج تسایر دزمان ار دوخ نتسد راکسیژ -
 ویدار رتفد اب راب کی )تعاس( هیاس کی ره رهمایرآ یولهپ هاشاضردمحم دوخ هژیوب ،یهاشنهاش رابرد یتاعوبطم رتفد -
 و یگنوگچ هژیوب ،هسنارف ِتاباختنا راک تفرشیپ زا و دندرک یم        اپرب دنویپ )سکلت اب ای نفلت اب ای( سیراپ رد ناریا نویزیولت
 یتاباختنا یاه هنیزه زا یشخب ،رهمایرآ هاشداپ روتسد هب هک موش یم روآدای  .دندیسرپ یم  نتسدراکسیژ هاگیاج
 هاشداپ ِیزابلد و تسد و رهم و یتسود رگناشن همه اه نیا .دوش هدناسر یرای وا ِیزوریپ هب ات دوب هدش هتخادرپ  نتسدراکسیژ
 .تشاد )!دنتسه وا ناتسود نانیا هک درک یم نامگ وا( شناتسود هب هک تسا ام

 .دش هسنارف روهمج سیئر و هدیزگرب نتسدراکسیژ هک تسین نتفگ هب یزاین *
 ،ناریا هاشداپ اب دوخ یتسود ِنازیم ِنداد ناشن یارب ،هسنارف یروهمج تسایر گنروا رب نتسشن زا سپ ،نتسدراکسیژ -
 هب ،شَیروهمج تسایر ماگنه هب ،دوخ نانامهیم نیتسخنِ مان هب ار یولهپ حرف ونابهش و ،رهمایرآ یولهپ هاشاضردمحم
.دناوخارف ،هسنارف
 یاسرو خاک رد هک یهوکش اب یزاب شتآ و ،درک حرف ونابهش و ناریا هاشداپ زا نتسدراکسیژ هک یا هناهاش ِییاریذپ -
 هک مراد دای هب بوخ .دنسیونب یدنلب الاب یاهراتشون هنیمز نیا رد ات داد هسنارف یناگمه یاه هناسر ِتسد هب یا هناهب تفرگ ماجنا
 هِموم ی هیاپراهچ یور رب هک داد یم ناشن ار ناریا ِهاش )شدلج یور( شا هنیشوپ یور )سکع( ِروتَرف اه همان هتفه زا یکی
 ِهاش هک دوب هتشون مه نآ ِریز رد .دنز یم )سکاو( هموم ناریا هاشداپ یاه )همکچ( هزوم نتسد راکسیژ و هتسشن ینز )سکاو(
 .دیناهَر یگتسکشرَو زا ار هسنارف ،ناریا
 یکی .درک )ءاضما( هنیتسد هدربمان ِروشک اب )مهم( نیهِم ی همان نامیپ ود ،دوب هسنارف ِنامهیم ناریا هاش هک ییاهزور نآ رد -
 و ناریا هاش و درک یم راک زونه دروکنک یامیپاوه زونه نامز نآ رد .یمتا زکرم یرادیرخ یرگید و دوب نارهت یورتمِ نتخاس
 .دنتشگزاب ناریا هب امیپاوه نآ اب ونابهش
 )یتسود یا هتفگ هب( نیا .دوب هوکش اب نشج نیا نانامهیم نیتسخن زا نتسد راکسیژ ،ناریا ی هلاس ۲۵۰۰ یاه نشج رد -
!دش یم لابند اهلاس

 یم نآرب ،قارع روشک هاگان هب .دوبن یراتفرگ و ریگ و یناماسبان چیه شراک رد و درک یم یگدنز قارع رد اهلاس ینیمخ *
 زا کی چیه هب ینیمخ .دیایب نوریب روشک نآ زا دوش یم راچان ینیمخ .دهدن ار اجنآ رد نتسیز ی هناورپ وا هب رگید ،دوش
 تشپِ یسایس یاه یزاب رد و راگزور ِدمآ شیپ زا اریز .تفرن ،کیدزن و رود یاهروشک هن و ناملسم یاهروشک هَن ،ناهج یاهروشک
 ،دوخ روشک هب یسایس ی هدنهانپ مان هب  ار یوخ خلت و یوگ خلت و یور خلت نآ هک ،دوب هدمآ رد هسنارفِ مان هب )هعرق( گشِپ ،هدرپ
.دهدب  هار

 همه ِیسایس یاهراک هب دناوت یم وا دوش یم هداد یسایس یگدنهانپ هک یسک هب هسنارف روشک )نیناوق( یاه تاد ی هیاپ رب *
 هک یروشک .ناریا روشک تسایس هب زج تشادن راک ،یراک چیه هب ینیمخ یلو .شدوخ روشک زج ،دشاب هتشاد راک اهروشک ی



 همه ِیسایس یاهراک هب دناوت یم وا دوش یم هداد یسایس یگدنهانپ هک یسک هب هسنارف روشک )نیناوق( یاه تاد ی هیاپ رب *
 هک یروشک .ناریا روشک تسایس هب زج تشادن راک ،یراک چیه هب ینیمخ یلو .شدوخ روشک زج ،دشاب هتشاد راک اهروشک ی
 هک دشن ماجنا ینیمخ ی هراب رد اهنت هن ،دش هدرب مان نآ زا هک )ینوناق( یتاد .دوب هدمآ اجنآ زا و تشاد ار نآ ی همانسانش
 همانزور ،هچ و هچ … و همان هتفه و همانزور و نویزیولت ات هتفرگ ویدار زا هسنارف یناگمه یاه هناسر ی همه ،نآ نوراو ،چیه
وتاش ول لفون رد ناشناراگن

Neauphle-le -Château  
 دنگوس ِنمشد نآ هک دوب هسنارف یناگمه یاه هناسر ِیرای اب و هنوگنیدب .دننیبب ار ینیمخ دنناوتب ات دنتفرگ یم مُد ،مه ِرس تشپ
 و نایناریا شوگ هب نانآ ِهار زا ار دوخ هِد داب رب روشک و ینمیرها و نیغورد یاه مایپ تسناوت یم ناریا ِهاش و ناریا ی هدروخ
.دناسرب نایناهج
 نآ رادید هب دنناوتب ات دشاب هتشادن یراک ناراگن همانزور راک هب یسک دوب هداد روتسد هک دوب نتسد راکسیژ نیا هک دشاب نامدای
.دننزب نماد ار شروش ِشتآ و هتفر غورف یب ِدرم
 ندرک غاد )عانعن( انان ،غاد زایپ و ناوارف بات و بآ اب دندینش یم گتسجگ ینیمخ نابز زا هک ار هچنآ یوسنارف یاه همانزور -
.تسوربا ناتنامشچ یالاب دیوگب نانآ هب دوبن مه یسک و دنتشون یم     ناشیاه هناسر رد ،اهنآ هب  غورد ات ود یکی ِندرک نوزفا و
 سکره و تسشن یم نیمز یور رب شدوخ وا .دوبن )یلدنص( یلَمَش و زیم تسشن یم ینیمخ هک یغاُتا رد مراد دای هب بوخ -
 ای و ناراگن همانزور نایم نآ زا ،ناریا یاهدادیور زا یگرزب شخب بش ره .دنیشنب نیمز یور دوب راچان تفر یم وا ِندید هب هک مه
       هک ییاپورا ِناراگن همانزور ِندید .دنداد یم ناشن هسنارف نویزیویلت رد ار ،دندوب هتفر ینیمخ رادید یارب هک یناسک رگید
 رایسب مه و زیگنا مغ رایسب مه ،دنداد یم ماجنا ارنآ یتخس هب یلو دنتساوت یمن و دننیشنب نیمز یور رب ونازراهچ تسیاب یم
 .دوب راد هدنخ
 نآ ینارایسب دیاش هک مراذگ یم نایم رد امش اب ار ینخس ورنیا زا .دش هتفگ نخس نتسدراکسیژ زا راب دنچ راتشون نیا رد * 
.دننادن ار
 و ناگیاپدنلب زا شا هداوناخ هک تسنآ رگناشن ،دشاب هتشاد ار de هفاضا فرح ،شَیگداوناخِ مان زا شیپ یسک رگا هسنارف رد -
.دنا هدوب هسنارف ِناگرزب
 ناگرزب زا وا ی هداوناخ هک دنرب یم نامگ یخرب Giscard d’Estaing ،نتسد راکسیژ یگداوناخِ مان ِندید اب و هیاپ نیا رب
 زا وا ِناکاین هک تسا نیا رگناشن وا یگداوناخ مان هک تسا تسرد .تسین نینچ یور چیه هب هک ییاج رد .دنا هدوب  هسنارف
 اب ار Noblesse یگیاپدنلب و یگرزب نیا وا ،دنا هدوب هسنارف ناگرزب زا هک دنا هدوبن وا ناکاین نیا یلو دنا هدوب هسنارف ناگرزب
.تسا هدرک یرادیرخ لوپ تخادرپ

 لمجم نیا زا ناوخب لصفم ثیدح دوخ وت

 رگا .تسا هدش هتفگ مک ،)تشذگرد شیپ یدنچ و دش راتفرگ انورک یرامیب هب وا (دوش هتفگ راکبان ِدرم نآ ی هراب رد هک هچنآ *
 تفای میهاوخ رد ،میبای تسد وا هاگآدوخان و راکشآان و ناهنپ ِزغم هب و مییادزب ار وا )تیصخش( یتسیک ِینوریب و راکشآ ی هتسوپ
 دیاب یمن یناسک نینچ یتسود هب .دنک اپ و تسد یدونَرف و دوبَرف دوخ یارب هتسناوت روز و رز اب و هدوبن ناراد هشیر  ِرابت زا وا هک
  ؟!درادن یراوتسا ی هیاپ اریز .تشاد رواب ار نآ و تسب لد
 ِگنهرف رهمایرآ یولهپ هاشاضردمحم ام هاشاپ روخشبآ ،دش هتفگ نتسدراکسیژ دننام یناسک ی هراب رد هک هچنآ نوراو -
هک دزومآ یم و هتخومآ ام هب یناریا گنهرف تسا هدوب ناریا
 ِیاپ ات دیاب یم ،یدنب یم یتسود نامیپ و یهد یم یرای تسد یسک هب هک یماگنه .تسکش ار نادکمن و دروخ ار کمن دیاب یمن 
 ناهج زا ناریا تساوخ یمن و دوب َشتلم ِندرک هاگآ و شروشک تفرشیپِ یپ رد هک نامزمه ناریا هاش .یتسیاب نامیپ نآ ِیاپ ،ناج
 نیمه زا .تخانش یم رایسب جرا یتسود یارب وا .تشاد شناکاین راب رپ ی هنیشیپ و گنهرف هب مشچ نامزمه ،دنامب سَپ هتفرشیپ
.دندوب هدرک نهپ شیارب هک تفر یا هلت رد شیاپ مه ور

 هک دندوب هتخومآ وا هب ،دنروآ راک رس رب ار وا هتسیاب ِزور رد ات دندوب هدناباوخ کمن بآ رد و هدرک ادیپ ار ینیمخ هک یناسک *
 ،شور نیا رد .تسا هتشون راک روتسد مان هب رایرهش ِکسن رد یلوایکام هک دشاب ینامه دیاب یم تسایس رد وا نامرآ و شور
 اب ار یسک شور نیا رد .تسا ینتفریذپ نامرآ هب ندیسر و هتساوخ دربشیپ یارب ،یهار رهِ نتفرگ شیپ رد و یزیچ ره ندرب راک هب
.دمآرد بآ زا درگاش نیرتهب ینیمخ هنیمز نیا رد .تسین یراک )قالخا( یراتفر کین و ،یشیدنا کین
 هب اهنآ .رت غاد شآ زا هساک دندوب ینایناریا ،نتسدراکسیژ هژیو هب ،ناگناگیب زا ادج ،اهدنوخآ ِندش زوریپ زا سپ و شیپ رد -
 رادید یارب و دندوب هتسبلد ،دوب ، Neauphle-le-Château  وتاش ول لون رد هک یماگنه هژیوب ،ینیمخ هک ینیغورد یاهدیون
 اب یدرم یاه هتفگ ار اه هتفگ نآ ناراگزور نآ رد .دندوب هدرک رواب ار اه هتفگ نآ ینارایسب .دنتفر یم الاب مه لوک و رس زا وا
!!دیوگ یمن غورد زگره هک دنتسناد یم نامیا
 ناریا رد اریز متخانش یم ار وا هک دوب هدمآ ناریا زا ییوناب .داد دهاوخ هناخ نایگنهرف هب ،دوش زوریپ رگا هک دوب هتفگ ینیمخ -
 ی هرهچ ینیمخ هک دهاوخ یم اریز .دورب ینیمخ رادید هب هک هدمآ سیراپ هب هژیو هب تفگ یم وا .میدوب راکمه و راگزومآ ود ره
 !؟دهدب هناخ )یگنهرف یوناب نآ هب( نم هب ،دیآ یم ناریا هب هک یماگنه ات ،دنامب شدای هب و دنیبب ار وا
 .دنداتفا اهدنوخآ ماد هب هتسنادان و هتسناد هک ینارسفا دندوب مه اه یشترا نایم رد هکنیا رگید -
 ی هیام و هیاپ دوخ نیا و .درک یفرط یب مالعا رت تسرد ِنخس هب و درک یریگ هرانک راک زا یهاشنهاش شترا نمهب ۲۲ رد -
.دش یولهپ یهاشداپ ِیشاپورف

 )سلجم( ناتسِهِم - دابآ تنطلس - )روشک تاعالطا و تینما نامزاس( کاواس ی هرادا - نیوا نادنز هک دوب نمهب ۲۲ ِزور رد *



 )سلجم( ناتسِهِم - دابآ تنطلس - )روشک تاعالطا و تینما نامزاس( کاواس ی هرادا - نیوا نادنز هک دوب نمهب ۲۲ ِزور رد *
.دنداتفا مدرم تسد هب یرگید زا سپ یکی ،)یرمرادناژ( یژاتاپ - ینابرهش - یلم یاروش ناتسِهِم - انس
 ی هدکشناد ،هاشغاب ناگداپ هکنیا رگید .دش ریگتسد نارهت یماظن ِرادنامرف یمیحر دبهپس راسمیت اهدنبب و ریگب نیا رد - 
 یکی ناریا نویزیولت ویدار نامزاس ماجنارس و دابآ سابع ناگداپ و دابآ ترشع ناگداپ ، هیدیشمج نادنز ،ماظن ناتسریبد ،یرسفا
.دنداهن ندرگ نایشروش ِتساوخ هب و هتخادنا رپس نایشروش ربارب رد یکی
 داتس رد حلسم یاهورین ناهدنامرف یاروش یدیشروخ ۱۳۵۷ ِلاس ِنمهب ۲۲ ِزور ٌهقیقد یس و هد )ِتعاس( ی هیاس رد -
 - تسودرف نیسح - تقفش رفعج - یغاب هرق سابع :دننانیا ،دندوب تسشن نیا رد هک ینایشترا .دش اپرب ،ناراتشترا گرزب
 یهلا بیبح لامک - یعیبر نیسحریما - یا هرَدب یلعلادبع - یققحم یلعدمحا - یمیجن یلعلادبع - مدقم رصان - متاح گنشوه
.دیناسر ناگمه یهاگآ هب ار دوخ یفرط یب شترا هک دوب تسشن نیا رد .دندوب … و یعناص رفعج - یموصعم دیجملادبع -
 یراکمه اب نویمالسا ندش هریچ زا سپ .دروخ یم مشچ هب تسودرف نیسح مان ،دندوب تسشن نیا رد هک ینارسفا نایم رد -
 تسد رد تسد ناریا ندرک ناریو یارب هک هدوب ییاه هرهم زا یکی وا هک دش نشور همهرب ،درک یم نویمالسا اب راکبان نآ هک ییاه
 یناتساد هک ددرگ یمرب ۵۷ شروش زا شیپ اهلاس هب اه یسیلگنا یارب واِ یرکون و تسودرف نیسح ناتساد .تسا هتشاد اهدنوخآ
 دوخ ناماد رد دنزرف مان هب ار یناسک هچ ام ناریا هک تسنآ رگناشن اه تسودرف تشذگرس نتسناد .مشچ هب بآ و زیگنا مغ تسا
.دنا هتفرگ زاگ ار دوخ ردام ناتسپ ماجنارس هک تسا هدنارورپ

 ،ناریا ی هدروخ دنگوس نانمشد ،اهدنوخآ گنچ هب ام نهیم مام هک تسین یتفگش یاج ،تسد نیا زا ییاه کاچنب یسررب اب *
.تسا هداتفا

  
تبسانم هب ١۱٣۳۶٠۰ للاس رردد ههدش ببرض یلایرر ٢۲٠۰ هکس ییوورر ١۱٣۳۵٧۷ نمهھھب ٢۲٢۲ تشاادساپ هب هلال لگ وودد وو تسيیب  

ننااریاا ١۱٣۳۵٧۷ ببالقناا ددرگلاس نيیموس  
ننااریاا یمالساا ییرروهھھمج :تساا ههدش هتشون هکس زکرم رردد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


  
ببرض ننااریاا ١۱٣۳۵٧۷ ببالقناا ددرگلاس نيیموس تشاادساپ هب ١۱٣۳۶٠۰ للاس رردد ٬،یلایرر ٢۲٠۰ هکس تشپ رردد هلال لگ هس  

٠۰ ههدش
ريیشمش رب ننوخ ییززووريیپ ددرگلاس نيیموس :تساا ههدش هتشون هکس هيیشاح رردد

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۷۹ نمهب سیراپ
 )یدالیم( ییاسرت ۲۰۲۱ هیروف اب ربارب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%87

