
گرزب یسودرف تشادگرزب

 درخ و ناج دنوادخ مان هب
درذگن رب هشیدنا رترب نیا زک

.میوگب گرزب یسودرف نخس ِداتسا زا مهاوخ یم .ناتسِراک ،منک یراک مهاوخ یم زورما *
 ،اه نامز ی همه یاناد نیا ی هراب رد هک منیب یمن ار ییاناوت نیا دوخ رد نم و تسین یا هداس راک هتخیهرف نیا زا نتفگ نخس
 .میوگب ینخس
 نیا هب ،ییاسران هب دنچ ره ،دریگ یم همشچرس ام یاه یهاگآان زا دیآ یم ام ِرس رب زورما هچنآ ره ،مراد رواب هک اجنآ زا یلو
  یهاگآ هب ار وا ی همانیگدنز نینچمه و هتفگ نخس و هداد ماجنا نیمزناریا ی هنادرُد و هناد َکت هک یگرتس ِراک زا و هداد رَد نت راک
 .مناسر یم ناناوج
 راگدرورپ هک میتسه تخبشوخ هزادنا هچ ات ،نایناریا ام هک دننادب ام هانگیب ناناوج زین و هتفرورف باوخ رد نایناریا هک تسنآ رتهب -
.تسا هتشاد ینازرا ام هب ار ییاهبنارگ رهوگ نینچ
.تسین اه یتسار رود هب ینخس،هانگیب ناناوج میوگ یم هکنیا *

 ؛دوش یم نشور نامیارب هتکن نیا مینک یم ور و ریز ار نیمزناریا خیرات یاه گرب هک یماگنه  *
 شخب ی همه رد یگدنام سپاو یاهراگنز ،هدش هدرتسگ ام نیمزرس ِنامسآ رب ناملسم یاهدنوخآ  نوکشَدب ی هیاس هک یزور زا
 و مالسا مان هب هک ییاه برع اریز .دندیدن ار یزور کین و یتخبشوخ یور رگید شنامدرم و دروخ یم مشچ هب نیمزناریا یاه
  .دندرک دنتساوخ هک هچنآ ره شناناوجون ات هتفرگ درم و نز زا ،شنامدرم اب دنتخات دازآ و دابآ نیمزرس نآ ،نیمزناریا هب یناملسم

 هدمآ ینشور هب ،مالسا خیرات رد )تقیقح ( یگنیتسار نیا .تسین ام ی هتفگ نیا .دوب ریشمش و نوخ ِنابز هدنزات هورگ نآ ِنابز -
.تسا
 .دزیهرپب و دزیرگب نانآ گنچ زا تسناوت یمن یا هتسد و هورگ چیه و تشادن یرادیاپ یارای نانآ ِربارب رد یسک هک دوب هنوگنیدب -
 ره هب ،مالسا مان هب و دندیشکرب هزین ،هزبسِ نتشاک یاج هب ،دندوب هدروآرب رَس هایگ و بآ یب یاه نابایب زا هک ییاه برع
 و هورگ ره زا ،ار نانز ،دندرک ناریو اه هناخ ،دندیشک نوریب اهولگ زا اه نابز ،دندیربرس ،دنتشک ،دنتسناوت ات دنتخات هک ینیمزرس
 یاج هب یسک ،اه نیمزرس نآ ی هتخیهرف ِنامدرم زا و دنتخورف اهرازاب رس رب هدرب  مانب ار ناناوج و زینک مانب دندوب هک یا هتسد
 .دنک یرادهگن ناشیالاو ِگنهرف زا ات دنامن

 زور هب زور ،هدش ،ناملسم هزات یاه برع ِزات و تخاتِ یپ رَد دوب راگزور نآ ی هتسجرب و زارفرس یاهِروشک زا یکی هک نیمزناریا -
 هب  لد نوخ اب شنادنمشناد ،اه لاس یازارد رد هک ار هچنآ .تفر داب هب ،شیاهدروآ تسد ی همه .تفرگ شیپ رد ار ییارگسَپ ِهار
 .دش هبنپ همه و همه ،دندوب هتشر و هدروآ تسد

.دسیونب و دناوخب ،دنک وگتفگ یبرع نابز هب دیاب یم ،دیوگب نخس دوخ ِنابز هب تسناوت یمن رگید یناریا -
  هب ار تفُلک یکسَن )ربنم ( هاگنخُس یالاب رب یدنوخآ یزور ،تشذگ یم نیمزناریا رب ناناملسم یگریچ زا هک یلاس دنچ زا سپ -



.دسیونب و دناوخب ،دنک وگتفگ یبرع نابز هب دیاب یم ،دیوگب نخس دوخ ِنابز هب تسناوت یمن رگید یناریا -
  هب ار تفُلک یکسَن )ربنم ( هاگنخُس یالاب رب یدنوخآ یزور ،تشذگ یم نیمزناریا رب ناناملسم یگریچ زا هک یلاس دنچ زا سپ -
 زا ؟دناوخب ار نیا هک تسه یسک امش نایم رد ایآ .منادن نآ ِندناوخ نم هک هدش هتشون ینابز هب کسَن نیا :تفگ و داد ناشن همه
 .ریگب ار کسن و ایب کیدزن دنتفگ وا هب .مناد یم ار کسن نیا ندناوخ نم تفگ یزارفرس اب و دش دنلب یا هداتفا و ریپ ِدرم رالات ِهَت
!!!دندیرب ار شنابز ؟دوب هچ وا شاداپ دیناد یم !دیزاغآ ار ندناوخ و متسه َرب زا ار نآ ی همه نم داد خساپ
هودنا اب هک مداتفا  یماج دای هب .دنامن یاج رب یزیچ نیمزناریا یزارفرس زا هن ،گنهرف زا هن ،نابز زا هن رگید هک دش هنوگنیدب
:دیارُس یم

     ناشِک درد زا هدکیم نیرد زور نآ مدوب
 ناشن کات زا هن و دوب ناشن ، کات زا هن هک 

 یزارفرس ی هیام اهنت هَن اهرت سپس هک دوشگ ناهج هب مشچ یدنزرف ناساروخ ی هنهپ رد هک دوب یهایس ناراگزور نینچ رد *
.تخیگنارب ار یناهج یاه شیاتس و اه نیرفآ هک دش یسراپ نابز ی هرابود ِندرک هدنز و ،یناریا و ناریا

 .دندیمان مساقلاوبا ار وا دوشگ ناهج هب مشچ هک یماگنه *
.تسا یسوت یهاشفرش قاحسا نب دمحم نب روصنم نسح مساقلاوبا وا نیتسارِ مان -
.دش هزاوآرپ یسودرفِ مان هب اهرت سپس -
.تسا ناساروخ ناتسا رد سوت ی هنهپ رد ژاب .دوشگ ناهج هب مشچ اجنآ رد ام ی هیامنارگ نیا هک تسا ییاتسورِ مان ژاب -
 وا ِندش هداز ِلاس ار )یرمق يرجه ( یهام یچوک ۳۲۹ لاس ینارایسب .تسه ینوگانوگ یاه نخس وا ِندش هداز زور ی هراب رد -
.دنناد یم

ژاب ی هدکهد رد یسودرف ی هناخ

.دَهاک یم نآ زا یزیچ هن ،دیازفا یم یزیچ وا شزرا و یگرزب هب هن ،تسا هدوب یلاس هچ و زور هچ وا ِزور داز هکنیا -
 .دنز یم یرانک هب ار رگید یاه نخس ی همه هک تسا اهب رُپ و گرزب یا هزادنا هب نایناریا ام ِیارب ،تسا هدرک وا هک یراک -
 و هدوُدز ار نآِ کاشاخ و سَخ ،هدیشک نوریب یمانمگ رازنجل زا ار یناریا ی هسانش وا .تسا ی دننامیب ِراک ،هدرک وا هک یراک -
.تسا هداد یناریا تسد هب هزیکاپ و کاپ هرابود
 یم یناریا ایآ ،دورس یمن ار همانهاش وا رگا ،دوبن گرزب یسودرف رگا میسرپب دوخ زا نایناریا ام زورما هک تسنآ رتهب -
 ؟دراد هگن ادج رگید یاهروشک زا ار دوخ دناوتب و دلابب )شندمت ( شَینیشنرهش هب ،شگنهرف هب ،شَندوب یناریا هب تسناوت
 نآ نشور ی هنومن .دنداد تسد زا ار دوخ گنهرف ی همه ،هتشذگ ی همه ،خیرات ی همه ،دنتشادن یسودرف نوچ هک ییاهروشک
.تسا رسِم گرزب روشک



 نآ نشور ی هنومن .دنداد تسد زا ار دوخ گنهرف ی همه ،هتشذگ ی همه ،خیرات ی همه ،دنتشادن یسودرف نوچ هک ییاهروشک
.تسا رسِم گرزب روشک

 بدا و خیرات هب یگمه یناماس ناهاشداپ .دوشگ ناهج هب مشچ نایناماس نامدود نامز رد هدروخ کاپ ِریش ِدنزرف نیا *
 هدیمان ارهز هیودرگ شردام و ناساروخ گرزب نازرواشک زا روصنموبا گرزب یسودرف ردپ .دنتشاد رایسب یگتسبلد نیمزناریا
  .دوب نادبهپسا مان هب ،نادنزام ناگدازهاش زا یکی رتخد و دش یم

 .دوب نتسناد ی هنشت یکدوک زا ،دش ناریا رنه و بدا ناگتسجرب زا یکی اهرترود و اهرترید هک گرزب یسودرف *
 ِدرم اب ماگنه نآ رد .تفر سوت هب سپس .تخومآ ژاب یاه هناخ بتکم رد ار نیتسخن یاه شزومآ یناوجون ِزاغآ رد وا -
 دوخ یارب ار یقیقدِ مان اهرت سپس هک تسه یسک نامه دنمشناد درَم نیا .دوش یم هناخ مه نسح نب دمحم مان هب یدنمشناد
 .دشک یم ازارد هب لاس لهچ یتسود نیا و دنوش یم تسود مه اب ود نیا .دنیزگ یمرب

 یزاین و دوب رادروخرب یریگمشچ ِییاراد زا درک همانهاش ندورس هب زاغآ هک یماگنه .دوب هداز ناگهِد گرزب یسودرف هک میتفگ *
 وا زا و دنتشاد یگتسبلد ناریا ِناتسابِ خیرات هب هک ناساروخ ِناگرزب زا یخرب ،دندوب نیا زا ادج .تشادن ،تشاد هب و تشِک هب
 .دندرک یم وا هب ییاه یرای تسیاب یم رگا و هدرک ینابیتشپ

 .تسا هدوب یمرنِ میخ و یوخ یاراد وا .دوب یخیرات یاه ناتساد ی هتسبلد یناوج نامز نامه زا گرزب یسودرف *
 ره رد ،نیمزناریا هب وا رهم و یتسود نهیم و بدا .تسا هدوب وا ِبدا و یتسود نهیم ،گرزب یسودرف یاه یگِژیو زا رگید یکی -
 .دننک یم ییامندوخ همانهاش یاهدنب زا یدنب
 یسک رب هتساوخ یم ییاج رد مه رگا .هدراذگن نوریب بدا بوچراهچ زا ار اپ شیاه هدورس رد زگره و زگره گرزب یسودرف -
 شهوکن رد هک یا هدورس رد هنومن یارب .دشاب یم وا بدا ی هدنهد ناشن هک هدورس ییاه هژاو اب ار یریگ هدرخ نآ ،دریگب هدرخ
:دیارُس یم نینچ تسین هدازگرزب یونزغ دومحم هک دیوگب دهاوخ یم هک اجنآ ،دیارُس یم یونزغ دومحم

رز ِجات ارم داهن رب رس هب                           ردپ یدوب هاش ،ار هاش رگا
 یُدب وناز هب ات رز و میس ارم                              یُدب وناب ،هاش ردام رگا

 هک تسا نآ رگناشن دوخ نیا .تسا هتشاذگن رتارف بدا بوچ راهچ زا ار اپ گرزب یسودرف هک میتفگ -
 ،یبدا یب زا رود هب هدوب یگنهرف وا روخشبآ +  
 ،هتخانش یم شزرا ناگدنز و یگدنز یارب هک هدوب یگنهرف وا روخشبآ  + 
،هتشاد یم ساپ ار یدنمتسیز ره هک هدوب یگنهرف وا روخشبآ  + 
.سب و تسا هدوب یناریا گنهرف وا روخشبآ هکنآ نخس هاتوک  + 

.تسا هدش هدورس نیمزناریا نانامرهگ و ناگرزب ِشیاتس رد هک یمزر و یناولهپ تسا یکسَن همانهاش *
ِناریا یاه یریلد و اه یگنادرم و اه یزوریپ زا کسن نیا رد .دراد )تیب ( ییاتود رازه هاجنپ نوماریپ یزیچ همانهاش -  زا شیپ ِ
.تسا هتفر اه نخس نویمالسا ِزات و تخات

 .تسا هتشادن لوپ هب یزاین ورنیا زا .دوب رادنیمز و هداز ناگهد گرزب یسودرف هک میتفگ *
 ییاه ناتساد یروآدرگ یارب هدوب نیمزناریا خیرات ی هتسبلد نوچ هک ،هدوبن شیوخ یادوس و دوس ِیپ رد اهنت هن گرزب یسودرف -
 .تسا هدرک یم اه ناتساد نآ ِندروآ تسد هب ی هنیزه ار نآ ِلوپ و هتخورف یم ار شیاه نیمز هکت هکت .تسا هدمآ همانهاش رد هک
 و هشوگ هب )رفس ( یراپسهَر اب دوخ ای و هتخادرپ یم ار اهنآ دمآ و تفر ی هنیزه و هدناوخ یم ارف شیوخ دزن ار ناگدروخلاس وا
 و رادن و راد ی همه هک دش نینچ نیا .تسا هداد یم ارف شوگ نانآ یاه هتفگ هب و هتسشن یم نادنملاس ِنخس یاپ ناریا رانک
.دنارذگ یتسدگنت رد ار یریپ ِراگزور و .درک هنیزه نیمزناریا گنهرف یزاسزاب هار رد ار دوخ ییاراد

                  دنلب خرچ هدروآرب یا الا
دنمتسم ارم یریپ هب یراد هچ
           يتشاد مرب رد ناوج مدوب وچ

یتشاذگب راوخ نینچ میارچ یریپ هب 
                کاپ نادزی شیپ وت ز ملانب
کاخ هدنکارپ رب رس هب ناشورخ

   .رک شوگ دش ،لاس دش هس و تسش وچ
رف و نییآ میوج ارچ یشیب ز

…..
 هب نایناساس نامدود ینوگنرس ات نامز رود و رید زا ،نایناریا یاه یروالد زا ،اه تسکش زا ،اه یزوریپ زا همانهاش رد *
 اب ،نایدنه دننام یناگناگیب اب نایناریا یاه شکمشک زا نینچ مه .تسا هتفر اه نخس ناملسم یا هتفگ هب یاه برع تسد



 هب نایناساس نامدود ینوگنرس ات نامز رود و رید زا ،نایناریا یاه یروالد زا ،اه تسکش زا ،اه یزوریپ زا همانهاش رد *
 اب ،نایدنه دننام یناگناگیب اب نایناریا یاه شکمشک زا نینچ مه .تسا هتفر اه نخس ناملسم یا هتفگ هب یاه برع تسد
 ناتساد ،هبادور و لاز ناتساد دننام تسا ییاه ناتساد یاراد همانهاش اهنیا زا ادج .تسا هدش دای ناینامور اب ،نایناروت
.دنور یم رامش هب ناهج یبدا یاهراکهاش زا کی ره هک … و .… و هژینم و نژیب ناتساد ،بارهس و متسر

 .تسین تسد رد یشرازگ گرزب یسودرف نز ی هراب رد *
 گرزب یسودرف رسمه ار وا افص هللا حیبذ ،راهب دننام ینارگشهوژپ  هک هدش هدرب مان ینز زا هژینم و نژیب  ناتساد زاغآ رد -
. تسا هتخاون یم گنچ و هدوب هتخیهرف ینز زین گرزب یسودرف رسمه هک میبای یمرد نامگ نیا ی هیاپ رب .دنا هتسناد

 .تسا هدوب هلاس ۶۷ گرزب یسودرف نامز نآ رد .درذگ یمرد هتشادن لاس ۳۷ زا شیب هک یماگنه گرزب یسودرف رسپ *
:دیارُس یم نینچ و دیآ یم نارگ رایسب گرزب یسودرف رب رسپ ِتشذگرد

ناوج نآ تفرب ،تبون دوب ارم
ناور یب نت نوچ منم شدرد ز

        تفه و یس رب لاس دش وچ ار ناوج
تفر و یتیگ تفای وزرآ رب هن

         تفه و تسش ارم ،ُدب یس لاس ار ِو
 تفرب اهنت و ریپ نیز دیسرپن

 زا گرزب یسودرف رتخد دنیوگ .تسا .هدوب هدنز زونه ردپ گرم ماگنه هب هک هتشاد یرتخد گرزب یسودرف هک تسا هدمآ نینچ *
.تسا هدنام اج هب ناساروخ ی هنهپ رانک و هشوگ رد زونه وا یاه شهد و کین یاهراک و تسا هدوب راکوکین و شیدنا کین ِناوناب

گرزب یغورد *
 ندورس هک یماگنه گرزب یسودرف هک هنوگنیدب ،دنا هتخادرپ و هتخاس ار نیغورد یناتساد ،گرزب یسودرف ناهاوخ دب -

… و … و دنک یم زارد یونزغ دومحم یوس هب یرای تسد دسر یم دوخ نایاپ هب کیدزن همانهاش
 ار نیا دنلب الاب یا هتشون رد وترپ مساقلاوبا داتسا داش ناور .تسا یگتخاس دس رد دس و یخیرات غورد کی نیا -
 .تسا هتفگزاب و هدرک نشور و یفاکشزاب

اهدنوخآ و گرزب یسودرف *
 دنمشناد راهچ سیدنت داژن یدمحا نامز رد هک مدروآ دای هب .متخادرپ وجتسج هب گرزب یسودرف سیدنت زا یروترفِ نتفای یارب -
 یب متفگ دوخ اب .تسا هدش شک شیپ نیو رد دحتم للم نامزاس رتفد هب »زیمآ حلص یملع تفرشیپ « زا یناشن مان هب یناریا
 کی ره هک یگرزب دنمشناد راهچ ِسیدنت و مان .دوبن نینچ یلو .دشاب گرزب یسودرف دیاب یم دنمشناد راهچ نآ زا یکی وگتفگ
 .دشاب یم انیسروپ و یزار یایرکز - ینوریب ناحیروبا - گرزب مایخ :دنتسه نایناریا ام یزارفرس ی هیام

 و هدرب یپ وا ِراک هوکش هب هک ینانآ یارب ،هن ای دریگب یاج یناریا نادنمشناد رگید رانک رد گرزب یسودرف سیدنت هکنیا -
 اب اهدنوخآ هک تسیا هناشن دوخ نیا یلو .دیآ یمن دیدپ ینوگرگد نیرتکچوک دنراد یم تسود شندوب یسودرف یارب ار یسودرف
 ام هک دش نشور نم رب )تقیقح ( یگنیتسار نیا شیپ زا شیب ،هداس ِشهوژپ نیا اب .دنراد و هتشاد یراگزاسانِرس یناریاِ گنهرف
.میناهرب یمالسا یروهمج گنچ زا ار نامنیمزرس و مییآ دوخ هب رتدوز هچ ره دیاب یم نایناریا

.دراپِس یماو نیرفآ ناهج هب ناج یگلاس داتشه رد ،نایناریا ام ی هناگی نیا ،گرزب یسودرف ماجنارس *
.دوش هدرپس کاخ هب ناناملسم ناتسروگ رد گرزب یسودرف کاپ رکیپ هک دراذگ یمن ناتسربت دنوخآ ،یسودرف گرم زا سپ -
.دنراپس یم کاخ هب سوت رد شا هناخ غاب رد ار وا ورنیا زا -
.دش یزاسزاب گرزب هاشاضر روتسد هب ۱۳۱۳ ات ۱۳۰۷  یاه لاس رد ام رالاس ریپ نیا ،گرزب یسودرف هاگمارآ -
 .داب یمارگ ناشدای و داش ود ره ناور -

.تسا هدش هدرپس کاخ هب یسودرف هاگمارآ ی هنهپ رد ثلاث ناوخا مان هب یناریا ناگدنیارس زا یکی *
 کی هن ،تسا نایناریا ی هناخ ،گرزب یسودرف ی هناخ اجنآ .میوگب راک نیا اب ار دوخ یراگزاسان اج نیمه رد هک دراد اج  
.ناتسروگ
.دریذپ ماجنا یراک نینچ مه زاب ،دنهدن هناورپ هک دنشاب رادیب و رایشه هزادنا نآ ،گرزب یسودرف رادتسود نایناریا هک مراودیما  
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