
تشدرد یغورف ىلعدمحم
کُلملاءاکوذ

 ِراگزورمهِ خیرات رد ،هک تشون مهاوخ یا هتخیهرف درم ی همانیگدنز زا اریز .دیشک دهاوخ ازارد هب یمک نم ِراتشون راب نیا *
.دشاب هدناسر دوس ناریا هب هک دوش یمن تفای وا ِیدنلب الاب هب یسک ناریا نام ییاروها روشک )رصاعم (

: هنوگنیدب دوب هدمآ یغورف یلعدمحم داتسا زا یا هتشون یلیصحت ییامنهارٌ هرودِ کسّن رد مدوب راگزومآ هک ناریا رد *
 رد زین نیا زا سپ .هدمآ هدربمانِ کسَن رد و هتشون داتسا دوخ هک تسنامه هژاو هب هژاو ریز ی هتشون هک تسا یروآدای هب زاین [ 
] .تسا هتشون وا دوخ هک دوب دنهاوخ نامه ناشیا یاه هتشون ی همه راتشون نیا

  همانهاش تیمها و یسدورف ماقم
 فورعم دنمشناد و هدنسیون ،یغورف یلعدمحم راثآ زا ،تسا هدش هتشون یلایخ تسود کی هب یا همان تروص هب هک ریز ٌهلاقم -
 .دیسر یریزو تسخن هب راب دنچ و تشاد یتسد زین تسایس رد ،بدا و شناد رب هوالع یغورف .تسا
.تشذگ رد ۱۳۲۱ لاس هب  یو .تسواٌ هدمع راثآ زا اپورا رد تمکح ِریِس باتک

؟مراد هدیقع هچ یسودرفٌ هراب رد و تسیچ همانهاش هب تبسن نم تاساسحا هک ینادب یهاوخ یم ،منابرهم تسود یمارگ -
.قداص دنمتدارا ار یسودرف و قشاع همانهاش هب هک تسا نیا یوش یم عناق ديفم رصتخم باوج هب رگا

 یکی هک تفگ ناوت یم هکلب ،تسا یسراف مظن و تایبدا رثا نیرتگرزب ،ّتیفیک تهج زا مه ،تیَّمک ثیح زا مه یسودرف ٌهمانهاش
 یروآ عمج دنچره .تسام یلم خیرات یاقبا و ایحا دراد ام رب یسودرف هک یگرزب ّتنم نیتسخن .تسا ناهج یبدا یاهراکهاش زا
 نیمه نکیلو .هدروآ مظن هب ،دوب هدمآ مهارف وا زا شیپ هک ار یباتک هک تسا هدوب نیا اهنت وا لمع و هدرکن یسودرف ار خیرات نیا
 : تسا هدومرف و هدوب هجوتم ار هتکن نیا وا دوخ هکنانچ ،دروآ رامش هب نایناریا ٌهتشذگ راثآٌ هدننک هدنز ار وا هک تسا یفاک هتکن

   یسراپ نیدب مدرک هدنز مَجَع

: هتشون هک مسیون یم ار نآ ینایاپ ِزارف اهنت .تسا نیا زا رتزارد همان نیا *
 لالَک ٌهیام هتبلا نم لیلع نایب اما تسین روآ لالم یسودرف رکذ دنچره .تسا یقاب نانچمه و دیشک ازارد هب نخس ،زيزع تسود -
.ناوخب رخآ هب ات لوا زا و ناوخب ار همانهاش هک تسا نیا ،منک یم وت هب نم هک یشرافسً اتلاجع .تسا

.دش رادروخرب کُلملا ءاكذ )ِبقل (ِ مانژاپ زا اهرت سپس .دوشگ ناهج هب مشچ نارهت رد ۱۲۵۶ دادرَُما رد یغورف یلعدمحم *
.دوب رادمتسایس و راگن همانزور -ناد خیرات -)فوسليف ( هنازرف -سانش نخس و ناد نخس -)مجرتم ( نابزَرت -شیدنا نشور وا -
 : تسا هتشاد تسد اهنآ ِندیسر ماجنا هب رد یغورف هک یا هتسجرب یاهراک -
نارهت هاگشناد ییاپرب هب یناسر یرای +
ناریا ناتسگنهرف ِییاپرب هب یناسر یرای +
یلم راثآ نمجنا ییاپرب هب یناسر یرای +
وا یاه هتشون زا یخرب -
یدعس تایلک یراتساریو +
ناریا ناتساب خیرات نتشون +
اپورا رد تمکح ریس مان هب یکسن نتشون +

  .تسا هدوب ناریا هطورشم بالقنا ِناگدنمزَر و ناگدنشوک زا یکی یغورف یلعدمحم *
 .للم هعماج و حلص سنارفنکِ مان هب دش اپرب یشیامه سیراپ رد ۱۹۱۹ لاس رد ،تسخن ِیناهج ِگنج نایاپ زا سپ -
.دوب هورگ نیا ِنادنومه زا یکی یغورف یلعدمحم هک دندش هداتسرف شیامه نیا هب یهورگ زین ناریا یوس زا
 نایز  ِتخادرپ یارب نانآ ِتساوخرد و دنبای تسد دوخ یاه هتساوخ هب دنتسناوتن شیامه نآ رد شناراکمه رگید و وا هناتخبروش
 یاه یرازگداد و یلوپ یاه یدنمنایز دنتساوخ یم هورگ نیا .دیسرن ییاج هب ،دوب هدز ناریا هب مکی یناهج گنج هک ینیگنس یاه



 نایز  ِتخادرپ یارب نانآ ِتساوخرد و دنبای تسد دوخ یاه هتساوخ هب دنتسناوتن شیامه نآ رد شناراکمه رگید و وا هناتخبروش
 یاه یرازگداد و یلوپ یاه یدنمنایز دنتساوخ یم هورگ نیا .دیسرن ییاج هب ،دوب هدز ناریا هب مکی یناهج گنج هک ینیگنس یاه
.دنتسناوتن یلو .دنشکب نایم هب ،دوب گنج رد هدش ریگرد یاهروشک ی هژیو هک یتسشن رد ار ناریا یسایس

تسا دایرف ديرن ییاج هب هتبلا هچنآ   نم ی هلان رگا هلان و وت شوگ رگا شوگ

 رد ،دوش هداد ناشن )سیراپ حلص سنارفنک ( سیراپ یتشآ ِشیامه هب ناریا یهاوخداد مان هب ات دوب هدش مهارف هک یشرازگ *
.دندوب هدرک ادج ناریا زا ناتسلگنا و هیسور یاه تلود هک ییاه نیمزرس ندینادرگرب نآِ موس ِشخب .دوب شخب هس ی هدنریگرب
 هک هناهب نیا هب ناتسلگنا تلود راب هس ره رد یلو .دندرک ار ناریا ی هدنورپ هب یگدیسر تساوخرد راب هس ناریا ناگدنیامن -
 تسناوتن ناریا هک دش هنوگنیدب .دندز سَپ ار ناریا روشک تساوخرد ،هدوبن ریگرد گنج رد )میقتسم ( تسار کی ی هنوگ هب ناریا
.دناسرب نارگید شوگ هب ار دوخ یهاوخداد سیراپ یتشآ شیامه رد
 هب وا هک درک رانکرب راک زا یماگنه ار کلامملارواشم وا .درب دای زا دیاب یمن مه ار هلودلا قوثو یاه ینکشراک نایم نیا رد -
 هسنارف و اکیرما ینابیتشپ اب ات دوب نآ رب رایسب ششوک اب و ،دوب سیراپ رد ناریا ناگدنیامن هورگ نیشنَرف هجراخروما ریزو مان
  نآ رد گنج رد ریگرد یاه تلود نایرگشل هک دَرَوآ رامش هب )فرط یب ( هیوس یب و دازآ یاه تلم زا یکی نایم رد ار ناریا
 زوریف هلودلا ترصن هب ار هجراخ روما ترازو ،کلامملارواشم ِندرک رانکرب زا سپ ،هلودلا قوثو .دندوب هدروآ دیدپ ییاه یناریو
.درپس

 هنوگ هب یناریا ی هسانش ِدوبن زا ار دوخ غیرد هک هدمآ تسد هب یا همان  سیراپ یتشآ شیامه یرازگرب ماگنه هب كلملا ءاكذ زا *
  : تسا نینچ همان نآ زا یشخب .دسیون یم زیمآ هیالگ یا
.دشاب روش هدرم ناتسد رد هدرم اه یسیلگنا ربارب رد دیاب یم ناریا ارچ «
 راکفا رگا .درادن هماع راکفا ،درادن تلم ناریا…دشاب هتشاد تلم دیاب ناریا ،دشاب هتشاد راكفا ،دشاب هتشاد ادص دیاب ناریا تلم
 و تسا هماع راكفا هب قلعتم ناریا دوجو و ناریا لاح حالصا .دش یم لصاح دصاقم ی همه و داتفا یمن زور نیا هب تشاد هماع
».منک رظن فرص مناوت یمن تقیقح رد اما ،مفسآتم یلیخ منک یم ضرع ،ینک یم لاحم رب قيلعت دییوگب رگا

.تشاد یریگمشچ ِتشادرب و تشاد و تشاک یرانکرب نیا رد یغورف یلعدمحم .دش رانکرب راجاق نامدود ۱۳۰۴ لاس رد *
 مان هب ار یغورف یلعدمحم ،گرزب هاشاضر ،یولهپ نامدودِ ییاپرب و یهاشِ گنروا زا راجاق ِناهاش تسد ِندش هاتوک اب -
.دیزگرب ریزو تسخن نیتسخن

 یلعدمحم و تفرن هک تفرن یوج کی رد ناشبآ یغورف یلعدمحم و گرزب هاشاضر ،گرزب درم ود نآ ،یدنچ تشذگ زا سپ -
 یاه یهاگآ تشذگ یم روشک رد هچنآ زا نانچمه یلو .دش مرگرس یگنهرف یاهراک هب و هدراذگ رانک ار تسایس ِراک یغورف
.تشاد یا هدرتسگ
.دندوب هدروآرد شیوخ یگریچ ِریز ار ناریا ،نيقفتم نامز نآ رد .تفرگرس مود یناهج گنج هک دوب یدیشروخ ۱۳۲۰ ِلاس -
 هدرک زارد یغورف یلعدمحم یوس هب یرای ِتسد گرزب هاشاضر ،دوب هدیشک نامسآ هب رس خوک و خاک هک یا هماگنه نینچ رد
 ،دوب ناریا تشونرس شیوپ و ششوج رد هتسویپ هک یغورف یلعدمحم لاس دنچ تشذگ زا سپ .دناوخارف یراکمه هب ار وا و
 .دش ریزو تسخن راب نیمود یارب و هتشگزاب تسایس راک هب هرابود

.دورب نوریب ناریا زا یتسیاب یم گرزب هاشاضر هک دوب یماگنه دش ریزو تسخن یغورف هک یراب نيموس -
 ار شناریا ،دیاب یم لاب هتسکش و لد هتسخ ،تشونرس نازاس هایس ِراشف ِریز رد ،گرزب هاشاضر هک روآدردِ ماگنه نآ رد -
 رترالاس هتسیاش ار یسک ،دسیونب یهاشداپ زا ار شیوخ ِیریگ هرانک و هدیشوپ شناج زا مشچ ،شناریا زا مشچ ،درذگب و دراذگب
 و دینش شوه شوگ اب ار مایپ نآ مه یغورف .دسیونب ییاویش و یگداس ،یگتخپ اب ار نآ دناوتب هک تفاین یغورف یلعدمحم زا
.درک هنیتسد ار نآ گرزب هاشاضر و تفریذپ ار نیگنس راک نآ ماجنا
 رانک رد یدنمدرخ اب هک دوب یغورف یلعدمحم نیا ،دوب هدروآرد هزرل هب ار ناریا نامسآ ،نانمشد یاسآردنت ویرغ هک یماگنه -
 ،هاش ِرتگرزب دنزرف و هدیناجنگ یرانکرب ی همان رد ار گرزب هاشاضر یاه شراپس وا .تخادرپ وا اب ینزیار هب و داتسیا هاش
.تشون ردپ نیشناج ار اضردمحم
 و اهنت و دوب راک رد و رایشه و رادیب هتسویپ ناریا یارب وا .دوبن شیوخ یادوس و دوس ِیپ رد یور چیه هب یغورف یلعدمحم -
.سب و دیشیدنا یم ناریا هب اهنت
 یغورف هب ار هناماس ِینوگرگد ناتسلگنا )راتخم ریزو ( ی هدنیامن دالوب ردير هک تسا نیا یغورف یتسود ناریا زا یا هنومن -
 هک ییاه هتسیاب و هتسیاش ،داهنشیپ نآ یادیپان و ادیپ یاه هیال رد یغورف رواب هب اریز .دز سپ ار نآ یغورف و درک ِداهنشیپ
  .دندنامن رود هب ،دوب هتشکراک ،تسایس راک رد هک ،یغورف دید زا و دندوب ناهنپ

 ار یولهپ اضردمحم شرسپ ینیشناج ،درد رُپ و رَپ هتسکش ناریا گرزب هاشاضر ِیرانکرب اب ،ناگناگیب یزات هکی ماگنه هب -
 یگچراپکی هب تفر یم هک ،نیقفتم و ناریا نایم گنج ی هدشن ینیب شیپ یاه بیسآ و تسویپ نیقفتم نانابیتشپ هورگ هب و تفریذپ
 .دنتفر نایم زا ،دناسرب بیسآ ناریا

یگداوناخ ی هنیشیپ *



یگداوناخ ی هنیشیپ *
 ،بارتوبا ازریم ،شگرزب یاین .دش یم هتفگ ،بابرا ،ناگرزب رگید دننام زین اهنآ هب .دندوب ناگرزاب یغورف یلعدمحم ناکاین -
 و )ایفارغج ( یسانشاتیگ ی هرابرد نایم نآ زا .تسا هتشاد دنچ ییاه هتشون .دوب مان هب ِنادنمشناد زا و ناهاپس ی هدنیامن
.ناهج فصن ناهفصاِ مان هب دراد یا هتشون ناهاپس ِخیرات
.دنا هدش ناملسم و هدیچوک ناهاپس هب هک دنناد یم دادغب برع نایدوهی زا ار یغورف ناکاین یخرب -
 .تسا هدرک یم دای یغورف یدوهی داژن زا اهراب یزان ناملآ ويدار ،مود یناهج گنج نامز رد -

یغورف یاه شزومآ *
 هب تسناد یم یبوخ هب ار هسنارف ِنابز نوچ و تفر نونفلاراد هب سپس .دیزاغآ ار نتشون و ندناوخ هک دوب هلاس جنپ یلعدمحم -
.تفگ یم یسراپ هب شیاه یدرگاشمه یارب دینش یم     ار هچنآ )هفیلخ ( نیشناج مان
 و خیرات هب و هدرک اهر ار نآ رگید یاهدوبمک و نادراک ِناداتسا دوبن اب یلو دیزگرب ار یزاسوراد و یکشزپ نونفلاراد رد زاغآ رد -
.دروآ یور کیبدا یاه شناد و )هفسلف ( یگنازرف
 : دسیون یم نینچ ردپ ِنابز زا ،دنک یم ادیپ یسرتسد وا یاه تشاددای هب هک ردپ ِتشذگرد زا سپ ،یغورف دومحم شدنزرف -
].تسه ام رایتخا رد یزورما لئاسو هن ،میراد حیرشت نلاس هن : تفرگ دای دش یمن بیترت نیا هب ار بط هک مدید [

 رد ،دش یم هرادا نادرگاش ی هیرهش اب هک دندش ییاه هاگشزومآ ِ نتخاس مرگرس نایارگون هاش نیدلارفظم یهاشداپ زاغآ رد *
 .دش مرگرس ناناوجون ِنداد شزومآ ِراک هب بدا هاگشزومآ رد و درک هشیپ ار یراگزومآ یغورف ماگنه نآ
 هنطلسلاربخم اب هیملع هسردم هاگشزومآ ینیشنرف و یدابآ تلود ییحی ازریم اب بدا ِهاگشزومآ )تیریدم ( ینیشنَرف -
  دوب تیاده

 اپرب ار یسایس هسردم  ،رسپ هلودلاریشم ،یهاوخ هطورشم شبنج یزوریپ زا شیپ لاس دنچ ،یهام یچوک ۱۳۱۷ ِلاس رد -
.دش مرگرس هاگشزومآ نآ رد یراگزومآ سپس و )یمجرتم ( ندینادرگرب راک هب تسخن یغورف یلعدمحم .درک
 : هتفگ هنیمز نیا رد ماظتنا هللارصن .تفر یم رامش هب یسرد یاه باتک نیرت نیهِم زا وا یاه نادرگرب -
».دوب شردپ و یغورف یلعدمحم ٌهمجرت و فیلآت نآ یات ود ،دیسر یم پاچ هب نامز نآ رد هک یسرد باتک راهچ ره زا «

 یسایس هسردم ینیشنرف هب وا ردپ ِتشذگرد زا سپ .دهد یم تسد زا ار شردپ هک دوب هلاس یس یغورف یلعدمحم  *
 .دندید شزومآ ،هاگشزومآ نآ رد ناریا )یاه تاملپید ( ِنارادمتسایس زا یرایسب .دوش یم هدیزگرب
 لابند ار دوخ راک نارهت هاگشناد قوقح ی هدکشناد مان هب یسایس هسردم نامه ،دش اپرب نارهت هاگشناد هک اهرت سپس -
 .درک
.تسا هدوب هاشدمحا ی هژیو راگزومآ یغورف یلعدمحم -

 : میناوخ یم نینچ ،هتشون ناریا رد یرنوسامارف و هناخ شومارف مان هب ،نیئار لیعامسا هک یکسن رد *
.دوب ناریا رد یرنوسامارف و ییاپورا گنهرف ِناگدنهد شرتسگ و ِناماگشیپ زا یغورف یلعدمحم ردپ -
 یلعدمحم ،یدیشروخ ۱۲۸۶ لاس رد ،نیئار ی هتشون ی هیاپ رب .دش نوسامارف ردپ زا یوریپ هب مه یغورف یلعدمحم -
 ی هژیوِ مانرب و تفرگ یاج مظعا داتسا هاگیاج رد و داهن داینب ار ناریا یرادیب ژل تشادن رتشیب لاس یس هک یماگنه  یغورف
 .دش هداد وا هب راد غارچ
 : دسیون یم یغورف یلعدمحم ندناسانش رد ناریا ی هلاس تسیب خیرات ی هدنسیون -
     زا یکی وا یولهپ ناخاضر ِندمآ راک یور ماگنه هب نینچمه و راجاق نامدودِ یشاپورف و تیطورشم شبنج نامز هب «
 هک دناد یم دنمشناد و هدید شزومآ و شوهاب یاه نوسامارف زا یکی ار یغورف یلعدمحم .دوب ناریا یسایس گنرتش یاه هرهم
 .تسا هدروآرد شراگن هب ار دنچ ییاه هتشون و هتشاد اویش )یملق ( یکلِک

 هب ار ) هیلدع ( یرتسگداد ترازو سپس و )هیلام ( ییاراد ترازو زاغآ رد ،دش ریزو تسخن هنطلسلا ماصمص هک یماگنه *
 راک هب ،دوب هدرک مهارف هلودلاریشم ناخ نسح ازریم هک ار یقوقح تامكاحم لوصا )نوناق ( تاد وا .دراذگاو یغورف
 : دیوگ یم هراب نیا رد یغورف .دش هتشادرب یرتسگداد یراوتسا هار رد گرزب یماگ ناسنیدب .تسَب
 هيعرش تموکح ادابم هک دمآ لمع هب املع نایاقآ یاهرظن هب تبسن هک رایسب تياعر اب و هداعلا قوف لد نوخ و ترارم اب هصالخ «
 مكاحم و حلص مكاحم یاراد ناریا هیلدع نآ قبط رب هک دوب هیلدع تالیکشت نوناق ،تشذگ نویسیمک زا هک ینوناق لوا ،دورب نایم زا
 موحرم ار نآ هیهت هک دوب یقوقح تامكاحم لوصا نوناق ،تشذگ هک ينوناق مود و دیدرگ اه نآ تاعرفتم و زیمت ناوید و فانیتسا
 ۲۵ ینعی یرمق ۱۳۳۰ لاس لوا ات .دوب هتفاین تیمسر زونه اما .دوب هدیشک نویسیمک زا ار شندنارذگ تمحز و هدید هلودلاریشم
» .مداد نآ یارجا هب مکح و مدناسر تیمسر هب ار نوناق نآ مدش هیلدع ریزو نم هک لوا تبون شیپ لاس

)نیناوق نيودت و تواضق ( اه تاد ِشراگن و یرواد *
.دیسر زیمت یلاع ناوید ینیشنَرف هب )یغورف یلعدمحم ( کلملاءاکوذ ،هلودلاریشم )تلود ( یرادَمّرف ِینوگنرس زا سپ -



)نیناوق نيودت و تواضق ( اه تاد ِشراگن و یرواد *
.دیسر زیمت یلاع ناوید ینیشنَرف هب )یغورف یلعدمحم ( کلملاءاکوذ ،هلودلاریشم )تلود ( یرادَمّرف ِینوگنرس زا سپ -
 نت هس ود و یوقت هللارصن دیس - هلودلاریشم راکنیا ماجنا رد .دسیونب ار ییازج تامکاحم لوصا نوناق  تسناوت وا -
: دیوگ یم هراب نیا رد شدوخ .دندرک یراکمه وا اب ،رگید
 رگم ،دشن دقعنمُ اددجم و دیشک لوط لاس هس بيرق یلیطعت نآ و ،دوب لیطعت یلم یاروش سلجم هک دوب یعقوم رد راکنیا یلو »
 هب یتقوم نوناق ناونع هب ار نآ ،میدرک مامت ار یئازج تامكاحم لوصا نوناق ام هک یتقو اذه عم .للملا نیب گنج عورش زا دعب
 فداصت اه هسیسد و تالكشم اب ،میدرب راک هب لیحلا فئاطل .…تفرگ ماجنا یناسآ هب اهراک نیا دینکن روصت اما .میتخادنا نايرج
 اه نآ تفلاخم و لاطبا رد و دندرک دنلب نيناوق هب تبسن ار تعیرش قامچ ،نانآ یاهرودزم ینعی ،نيسدقم هک نیا هلمج نم … میدرک
 یرفک رب شلیلد و ضارتعا لوا اه هلاسر نآ زا یکی هک مراد رطاخ هب هلمج زا هک دنتشون اه هلاسر و دندز اه فرح فیرش عرش اب
 نوناق … دوشب ميحرلا نمحرلا هللا مسب هب ءادتبا هک دوب هدش شومارف اه نآ ِندرک پاچ عقوم رد هک دوب نیا نيناوق نآ ندوب
 تساه نآ تایلمع و هیلدع مكاحم ساسا هب طوبرم دیناد یم هکنانچ یئازج تامكاحم و یقوقح تامكاحم لوصا نوناق و تالیکشت
      صخشم ،تسا مکاح يعامتجا یناگدنز رب هک یروما و رگیدکی رب ار مدرم یلصا قوقح و دنک یم ميظنت ار همكاحم طقف و
 و تمسق نیا هیهت نکیلو ،دشاب یم نآ ممتم زین تراجت نيناوق و دبای یم رارقتسا یئازج و یندم نيناوق هب لوصا نیا و ،دیامن یمن
 نوناق نیا میتفگ یم اه ضرتعم و اه ضراعم لباقم رد تمسق نآ رد هک اریز دوب رت لكشم مه لوا تمسق نآ زا نآ ندرب شیپ
 نوناق و تازاجم نوناق همغن میتساوخ یم رگا یلو .دروآ یم رد هدعاق و مظن تحت ار هیلدع مکاحم تایلمع هک تسا یتاررقم ،تسین
 فرح تاضارتعا نیا باوج رد دنچره .دننک یم عضو نوناق ،عرش نوناق لباقم رد هک دش یم اپرب هماگنه ،مینک دنلب ار يندم
 یارب یتازاجم نوناق رگا و ،تسین نايرج رد عرش نوناق هک تساه نرق هکلب اه لاس ،یئازج روما رد میتفگ یم و میتشاد باسح
 و شوگ ینعی ،میدق تایلمع رد دیاب ای ،دنوش تازاجم دیاب یمن ناراک تیانج و نيمرجم هک تسا نیا نآ ینعم مینکن ميظنت زورما
 طقف .تسین عرش نوناق اب یتفلاخم یقوقح روما رد اما و .دوش تموادم اه نآ لاثما و نتفرگ چگ مدآ و ندرک راهم و ندرب غامد
 ار دوخ فیلکت مدرم ات دیآرد یسراف هب و ددرگ نيودت و مظنت یزورما نيناوق تروص هب و دوش یدنب هدام نوناق نآ هک تسا مزال
 ظوفحم هصمخم زا ار ام و دوبن رثؤم فاصنا یب و ضرغم مدرم لباقم رد اه فرح نیا اما .دوش یرجم نوناق و دنمهفب و دننادب
 هک یلاح رد ،میدش لوغشم یمطاف یاقآ و یوقت یاقآ قافتا هب و میدرک عورش هنامرحم ار تمسق نیا هک دوب نیا .تشاد یمن
 نیا زا یرادقم ات درک یرای دنوادخ .دیایب لمع عقوم هب و دسرب رمث هب تقو چیه ،میشک یم       هک یتمحز هک میتشادن نانیمطا
 اب و یناهنپ ام هچنآ و ،دش دیدجت و لیمکت نیناوق مه و دش هتخیر ون زا هیلدع ساسا مه ،تشگرب یلک هب قرو و تفرگ تروص راک
 ».دیراد تسد رد زورما هک دش میظنت نیناوق و تفرگ تروص اراکشآ و ینلع ،مینک تسرد میتساوخ یم طایتحا رازه

 هب ار تلود یتسرپرس یولهپ هاشاضر و دش هتفریذپ یهاشداپ زا راجاق نامدود یرانکرب یدیشروخ ۱۳۰۴ هام نابآ مهن رد *
 شیپ ار )ناسسؤم سلجم ( ناراذگداینب هگتسشن ِییاپرب یاهدمآرد شیپ یغورف هک دوب نامز نیا رد .درپس یغورف یلعدمحم
.دنک راذگاو یولهپ نادناخ هب ار یهاشداپ ،یساسا نوناق ممتم لصا دنچ یراتساریو اب تسناوت وا هنوگنیدب .درک ینیب

 .دش هدیزگرب هاشاضر یراذگجات خیرات ۱۳۰۵ تشهبیدرا مراهچ خیرات *
 هب هاشاضر تشادیمارگ و ساپ .دنریگب یاج دوخ هاگیاج رد یتسیاب یم کی ره هک دوب هدش نشور شیپ زا نانامهیم هاگیاج -
 یراذگجات ی همانرب زاغآ زا شیپ .دندوب هتسشن )هگسلاک ( چیوآراچ کی رد ود ره یغورف و شاترومیت .دروخ یم مشچ هب یبوخ
.دوب هداد نت ود نیا هب ار )روشک یزارفرس ناشن نیرتگرزب ( جات لوا هجرد ناشن هاشاضر

 زا یخرب .درک یریگمشچ ینارنخس ،نآ یهاشنهاش خیرات و ناتساب ناریا زا شیاتس رد ،یراذگجات ی همانرب رد یغورف -
  .دش روآدای ناریا مدرم و هاشاضر هب ار هطورشم یهاشداپ ِتسرد شِوَر ،ینابز یب         ِنابز اب ،ینارنخس نآ یاهزارف
 ٌهبنج یاضرتسا و یناسفن یاوه دیئآت ْهلیسو هب تنطلس ترضح هب برقت زورما هک تسناد دهاوخ هتبلا و دنادب دیاب ناریا تلم «
 زارحا یلاع دصقم نآ هب لین هار هناگی هکلب ،دش دهاوخن رسیم هضتقم ریغ تاماقم هب لسوت و نوگانوگ تاثبشت و یرشب فعض
  »… تسا کاخ و بآ نیا یراذگتمدخ رد تیارد و تین نسح و تیافک و تقایل زاربا و لامک و رنه هعیفر تاماقم

هاشاضر ریزو تسخن نیسپاو *
 یمارف شیوخ دزن ار یغورف ،یدیشروخ ۱۳۳۰ رویرهش مجنپ رد هاشاضر ،ناریا کاخ هب نیقفتم زات و تخات زا سپ زور ود -
 زا .دنک یم وا نیشناج ار یغورف و دهد یم ار وا یرانکرب روتسد هاشاضر .دوب ریزو تسخن روصنم یلع ماگنه نآ رد .دناوخ
.دنیشنب وگتفگ هب نیقفتم اب هک دشاب یغورف نیا هتساوخ یم ،هتشاد یغورف ینادراک هب رواب هاشاضر هک اجنآ

 رِس یهاگآ هب روتسد نیا .دننک یراددوخ نیقفتم ربارب رد یرادیاپ و یگداتسیا زا دهد یم روتسد ناریا شترا هب یروف یغورف -
 ناشیاهورین هب زین نانآ .دسر یم یوروش ی هدنیامن ،فونریمسا یردنآ یهاگآ هب نینچ مه و سیلگنا ی هدنیامن رالوب ردیر
.دنشِکِب تسد ندیگنج زا دنهد یم روتسد
 زا ربارب رد و دریذپ یم ار نانآ یاه هتساوخ هک تشون نانآ هب تشاد فونریمسا و درالوی اب هک یرادید زا سپ زور ود یغورف -
 و دنامب اج هب ناریا تلود ییاورنامرف ،دنا هدش هریچ اهاجنآ رب یوروش و سیلگنا یاه شترا هک ییاه شخب رد دهاوخ یم اهنآ
 ینابرهش و یتلود یاه هرادا ات دنشاب هتشادن ناریا تلود ینارنامرف ِراک هب یراک یور چیه هب یوروش و سیلگنا یاهورین
 سپ ،دنا هتفرگ )تمینغ ( هورَپِ مان هب ناریا شترا زا هک ار یگنج یاهرازبا نینچ مه .دننک مهارف ار مدرم شمارآ و شیاسآ دنناوتب
.دنهدب ،دنا هدز ناریا هب هک ار ییاه بیسآ ِناوات و هداد



 سپ ،دنا هتفرگ )تمینغ ( هورَپِ مان هب ناریا شترا زا هک ار یگنج یاهرازبا نینچ مه .دننک مهارف ار مدرم شمارآ و شیاسآ دنناوتب
.دنهدب ،دنا هدز ناریا هب هک ار ییاه بیسآ ِناوات و هداد
 هک دش روآدای یلو .تفریذپ ار یغورف یاه هتساوخ یتشاددای نداتسرف اب سیلگنا تلود لاس نامه رویرهش مهدزناپ خیرات رد -
 .دننک گنهامه سیلگنا یاهورین اب ار دوخ دیاب یم ناریا یرمرادناژ و ینابرهش یاه هرادا
 کی مان هب ار دوخ یراکشیوخ تسناوت یغورف ،دوب ریذپ بیسآ رایسب ناریا هک یا هرود نآ رد هک تسا رواب نیا رب نایدوواد -
 ندش هراپ هکت زا ار نیمزرس تسناوت تشاد هک ییالاب یسایس تفایرد و یشیدنارود اب یغورف .دهد ماجنا یبوخ هب تسرپ نهیم
.دشخب ییاهر نیقفتم تسد هب ِنداتفا و

 یولهپ هاشاضردمحم رانک رد یغورف *
.دراذگاو اضردمحم شرسپ هب ار تخت و جات و تفرگ هرانک یهاشداپ زا گرزب هاشاضر یدیشروخ ۱۳۲۰ رویرهش ۲۵ خیرات رد *
:تفگ وا .دناوخ ناگدنیامن یارب ار هاشاضر ِیریگ هرانک ی همان و تفر )اروش سلجم ( ناتسنیزگ هب یغورف زور نامه رد -
 سلجم و مومع عالطا هب و دهد همادا ار تلود تسایر هب هک  هدرک رختفم و رومأم ار وا بوبحم و قيال ،ناوج ،هزات هاش -
ً ادرف وً اعمج مدرم هب تبسن هتشذگ رد رگا و دنک تياعرً الماک ار یساسا نوناق دراد یعطق ميمصت وا هک دناسرب یلم اروش
 ناربج ناکمالا یتح و عفترم تايدعت نآ هک نیا یارب زا .درک دهاوخ مادقا هک دنشاب نئمطم لیذ ات ردص زا ،تسا هدش یتایدعت
.دوشب
 ینییآ ی هنوگ هب ،ندروخ دنگوس اب و هتفر )اروش سلجم ( ناتسنیزگ هب زور نآ یادرف تساوخ هاشاضردمحم زا یغورف -
.دزاغایب ار یهاشداپ  )یمسر (
 وا ِتلود و یغورف زا و هدرک ناگدنیامن هب ور ندروخ دنگوس زا سپ و تفر ناتسنیزگ هب هاشاضردمحم رویرهش ۲۶ خیرات رد -
 : تساوخ
 و تاجایتحا اب هک یتاررقم رییغت و یلام یداصتقا و يعامتجا روما هب هطوبرم تاحالصا شور زا یکاح یعماج ی همانرب « 
 ».دراذگب ارجا عقوم هب و هومن هیهت سلجم بیوصت و تقفاوم اب رتدوز هچره ،دهد یمن قفو زورما تايضتقم

.دوب ناتسلگنا و یوروش اب داحتا نامیپ نتسب ، یغورف ِراک نیرت نیهِم *
 نارهت رد روشک ود نیا ناگدنیامن اب تلود ٌهجراخ روما ریزو یلیهس یلع نایم ۱۳۳۲۰ هامرذآ ۲۴ خیرات رد همان نامیپ نیا -
 ار ناریا یسایس یدازآ و ییاورنامرف ،ناریا روشک یگچراپکی هک دنتفریذپ سیلگنا و یوروش ،همان نامیپ نیا رد .دش هنیتسد
 .دننک ینابیتشپ ناریا زا دنشاب هتشاد یتشادمشچ هکنآ یب ناگناگیب زات و تخات ربارب رد و دنهن جرا

 )تیرومآم ( شِراُمگ نیسپاو *
 شیارب .دیزگرب اکیرما هب ناریا روشک )ریبکریفس ( ی هدنیامن مان هب ار وا یدنچ زا سپ و درک رابرد ریزو ار یغورف هاش -
 دومحم )تیرومآم ( یَربروتسد نیا رد درک تساوخرد نداتفا هار زا شیپ دوب رامیب یغورف نوچ .دش هتفریذپ ،دنتساوخ شریذپ
 .دوب هجراخ روما ترازو دنمراک یغورف رسپ هک تسا یروآدای یاج .دنک یهارمه ار وا شرتکچوک دنزرف ،یغورف
 .دننک هنیتسد ار نآ هک دسرب ناریزو یهاگآ هب دیاب یم تساوخرد نیا -
 هلودلا بذهم ،نامز نآ ٌهجراخ روما ریزو .دناسر ناریزو یهاگآ هب یتسشن رد .دوب ریزو تسخن هنطلسلا ماوق ماگنه نآ رد -
.تفریذپن ار داهنشیپ نیا هک دوب یمظاک

 هک دوب یغورف نیا .تسا هدوب شیاه تفرشیپ ی هیاپ و هیام و وا نابیتشپ هشیمه یغورف اریز دوب یغورف رادماو یمظاک -
 شناتسود .دوب هدناسر ترازو و )ترافس ( رگید یاهروشک رد یگدنیامن هب هجراخ روما ترازو رد هداس یدنمراک زا ار یمظاک
.دنک یم     ینابیتشپ یمظاک زا ارچ و هنوگچ هک دنتفرگ یم هدرخ یغورف زا هتسویپ
.دوش هدز سپ یمظاک یوس زا وا کچوک شهاوخ کی هک دوبن نیا ِهار هب مشچ یغورف -
.درزآ رایسب ار یغورف یلو .دشن هتفگ ینخس ناتساد نیا زا یدنچ -
.تشذگ رد )یبلق ٌهتکس ( نامشِگ ِیپ رد یگلاس ۶۵ رد ۱۳۲۱ هام رذآ مجنپ رد هکنیا ات تفرگ الاب یغورف یرامیب -

یسراپ نابز و یغورف *
.تفریذپ ار نآ ینیشنَرف وا .درک یرایسب یاه یزاسراک ناریا ناتسگنهرف ییاپرب رد یغورف -    
 هب هنوگنیدب یمایپ ،دور یم ههاریب هب ناتسگنهرف دُرب یِپ هک ینامز ،ناریا ناتسگنهرف ینیشنرف زا یریگ هرانک زا سپ -
: تشون نینچ و داتسرف ناتسگنهرف
  ناتسگنهرف هب نم مایپ
 زا و منک یم نابز نیا هب ار شیوخ دارم یادا و تسا مدوخ نابز هک نیا زا هتشذگ اریز ،مراد مامت یگتسبلد یسراف نابز هب نم -
 و یدنمجرا هب ام گنهرف و تسا موق گنهرف هنیئآ نابز هک نیا هب مراد رظن ،ما هدید ناوارف نوگانوگ یاه یشوخ نآ راثآ فئاطل
 و تسا یقاب و هدنز ،دشاب هتشاد هجوت و انتعا هتسیاش ) culture ( یگنهرف هک يموق ره .تسا تلم دنمورین یاه لماع زا یکی
 درادن دوجو هک تسا اه نرق هک نآ اب ناتساب نانوی موق .دنامب یقاب دناوت یم هن و تساقب و یناگدنز راوازس هن دشاب هتشادن رگا
 هب و مناریا رادتسود نوچ نم سپ .تسا رما نیمه لیفط اهنت شتسه نانوی دیدج تلم و تسا هدنز هراومه رظن لها یاه لد رد
 یمن تسا یسراف نابز هب یناریا یگنهرف شیامن و مناد یم یناریا گنهرف رب ینبم ار یناریا تیلم و مراد یگتسبلد یناریا تیلم



 هب و مناریا رادتسود نوچ نم سپ .تسا رما نیمه لیفط اهنت شتسه نانوی دیدج تلم و تسا هدنز هراومه رظن لها یاه لد رد
 یمن تسا یسراف نابز هب یناریا یگنهرف شیامن و مناد یم یناریا گنهرف رب ینبم ار یناریا تیلم و مراد یگتسبلد یناریا تیلم
.مشاب هتشادن هتسب یسراف نابز هب ار لد مناوت

 ناتسگنهرف نمٌ هدیقع هب ینعی .تسا ناتسگنهرف دوجو تلع مدومن داریا هتشذگ لاس سنارفنک رد ار نآ حرش هک رصتخم نیا -
 کدوک زونه ناتسگنهرف .تسا یناریا تیموق ظفاح هجیتن رد هک دشاب یناریا یگنهرف و یسراف نابز رادهگن دیاب هک تسا یتئیه
 یکدوک هب ار رمع نیا زا ثلث کی تقیقح رد و دنام یمن رتشیب لاس تسش هاجنپ طسوتم روط هب ناسنا .تسین بیع نیا و تسا
.دوش یباسح رثا ءاشنم شدوجو ات دنارذگ یم
 یم یتروص رد ناتسگنهرف هب .دنارذگب یکدوک هب لاس ود یکی هک تسین بیجع ،دنک یگدنز اه نرق مدنموزرآ هک ناتسگنهرف -
.دنکن یور ناتسگنهرف هب شنزرس نیا مراودیما و دشابن یکدوک راگزور زا ندمآ نوریب و دوخ لیمکت یپ رد هک درک شنزرس ناوت
 هلمج زا .دننک یمن یهاتوک هفيظو ماجنا رد هتبلا و .دنکدوک نیا ی هدنرَورپ و راتسرپ دوخ مهس هب کی ره ناتسگنهرف یاضعا -
 هک مدوب هشیدنا رد هراومه تسا هتشذگ ناتسگنهرف رمع زا هک تدم نیا رد مراد ششوک فیلکت ماجنا رد دوخ ییاناوت هب هک نم
 شیپ رد یشور ناتسگنهرف هک متسناد نآ زیچ ره زا رت بجاو ماقم نیا رد سپ .دروآرد یکدوک زا ار ناتسگنهرف دیاب هنوگچ
 یم همان نیا رد ما هتفایرد دوخ هاتوک رکف هب هک ار هچنآ صوصخ نیا رد .دناسرب لزنم هب هتفرگ شود رب هک ار یراب دناوتب ات دریگ
 مشچ ما هدرک هابت ار ناشتاقوا زا یتعاس هک نم هانگ نیا زا مراودیما هنرگو دنراد راک هب دندیدنسپ نادنمشناد رکا هک ،مراگن
.دنشوپب
 اهدعب ،تسا زورما تايضتقم و جئاوح هب رظن انامه دوش یم هتشاگن هلاسر نیا رد هچنآ هک منک یم یروآدای نخس نایاپ رد -
 رگا .دوش ادیپ رگید یاهرظن نادنمشناد یارب و دیآ شیپ فئاظو ،نیا زج یسراف نابز هب تبسن ناتسگنهرف یارب تسا نكمم
 هفيظو یادا رد ام هک ور نآ زا هن دشاب یقرت و لماکت یاضتقم هب و یزورما فیلاکت ماجنا هجیتن رد مراودیما دمآ شیپ نینچ
.میشاب هدرک یهاتوک
 ار نآ تمالس و یدنب ناوختسا ینعی .یبدا شیارآ و ییابیز هب هن ،مراد رظن نابز مامت رد یتسرد هب اهنت نم همان نیا رد و -
.تسا مدقم لاخ و طخ و ییابیز رب یتسردنت هک تسین ددرت یاج و .ار ییابرلد هن ،ما هتخاس دوخ داهنشیپ

 ار نآ هک دش اپ رب یداهن ،گرزب هاشاضر نامرف هب ،یسراپ )طخ ( ی هریبد و نابز یراتساریو یارب ۱۳۱۴ تشهبیدرا ۲۹ رد *
 .تشاد )تیلاعف ( ییایوپ یدیشروخ ۱۳۳۳ لاس ات ناریا ناتسگنهرف .دندیمان ناریا ناتسگنهرف
 رد ار هناگیب یاه هژاو یبایربارب شور و هار و دز تسد ییاه یسررب هب یدیشروخ ۱۳۱۵ لاس هام نمهب رد ناریا ناتسگنهرف -
 هب ینادنچ ِرواب نآ ی هتسجرب نادنومه هناتخبروش نوچ یلو .دش وربور مدرم زابشیپ اب و دوب بوخ راک نیا دروآ تسد .تفرگ شیپ
 کََمک َمک یراک مک یپ رد ،دش یم هتخانش مکی ناتسگنهرف هب هک ،ناریا ناتسگنهرف .دندرکن یریگیپ ار نآ ،دنتشادن یزاس هژاو
 زاب زا سپ .دیشک ازارد هب ۱۳۳۰ لاس ات ندش هتسب نیا یلو .دش هتسب هتفه کی یارب ،۱۳۱۷ رد ماجنارس و هدش یراک مک راچد
 یم هتخادرپ یبدا یاهراک هب رتشیب و هتشادن یزاس هژاو راک هب یراک یلو دش نآ نیشنرف تآرم لیعامسا نآ ی هرابود ندش
 .دش
.دش هتسب ۱۳۳۳ لاس رد ناریا ناتسگنهرف هکنیا ات -
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