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یبالوط یرداھب دمص :میظنت و هیھت

!"یناتسرل یمظعا گنشوھ رتکد" دای هدنز تازرابم داب ورھر رپ

 اھیناتسرل رتشیب یارب )هوومروخ( دابآ مرخ رھش رد )sabza miydouودیم هزبس( نادیم هزبس
 یارب یزیگنا هرطاخ نیا و ؛تسا زیگنا هرطاخ و انشآ یمان دابآ مرخ رھش یلاھا هژیو هب
.تسا نادنچ دص دنھنیم رس تشپ ار دوخ رمع … و ۵ و ۴ یاھهھد کنیا مھ هک ییاھنآ
 تسا هدروخ هرگ ناتسرل ریخا هدس گرزب یاھمان و تاقافتا زا یرایسب اب کچوک نادیم نیا مان
 رگید زا شیب … و هدنشخب و زوسلد و زاونمدرم و تسدربز یکشزپ مان ،همھ نیا نایم رد و
 شانخس و نامورحم و ارقف نت رگنامرد شاناتسد هک یکشزپ .دشخردیم اھمان
 یناشاک نابایخ رد هک یکشزپ .دوب ناوتان و روجنر و هتسخ رامیب نارازھ ناور شخبشمارآ
 هناخ شابطم و دوب شابطم شاهناخ و تشاد هناخ ،دحاو طخ هاگتسیا کیدزن ،ینونک
.ناگمھ
 شانارامیب ندرک یرایمھ و یھارمھ ،یدردمھ ،یزاون نیکسم هب ار وا ناگمھ هک یکشزپ
 ،تفرگیمن شیوخ )تسدیھت ابلاغ( نیعجارم زا تیزیو قح اھنت هن هک یکشزپ .دنسانشیم
 زا جراخ هک ییاھنآ رفس جرخ یتح و … و تاشیامزآ ،وراد هیھت نوچمھ ییاھهنیزھ هکلب
 نیا زیگنارب شیاتس یقالخا یایاجس اما .درکیم تخادرپ شدوخ بیج زا زین ار دندوب رھش
 نیا .دشیمن دودحم وا یزاونمورحم و یمدرم تایصوصخ هب اھنت ناتسرل هطخ گرزب درمدار
 نیرتهایس زا یکی رد یایندشن شومارف و گرزب یخیرات شقن زرابم و یمدرم کشزپ
.درک افیا ام تکلمم رد دادبتسا یاھهرود

 .تسا زرابم و هدازآ ،راوگرزب ،تسودناسنا کشزپ نیا مان ،یناتسرل یمظعا گنشوھ رتکد
 هب رتشیب هک یکشزپ .داھن شیوخ هنامز یاھیرگدادیب و متس اب هزرابم هار رد ناج هک یدرم
.تسا فورعم نامدرم هب شاتشاد مشچ یب تامدخ و یناسر یرای و یریگتسد

 لاس رد ناتسرل نيذفنتم زا یکی یمظعا ناخ یضترم دنزرف ،یناتسرل یمظعا گنشوھ رتکد
 ار یکدوک نارود .دوشگ ناھج هب هدید دھشم رھش رد شاهداوناخ و ردپ دیعبت نارود هب ١٣١۵
 یدیشروخ ١٣٢٠ لاس زا سپ هدش داجیا یاضف رد یسایس تانایرج ییایوپ و دشر نامز رد
 رد هک یاهنوگ هب ؛دش یعامتجا و یسایس لیاسم اب یو ییانشآ ثعاب نیمھ و دنارذگ
 هب رتکد یسایس یاھتیلاعف عورش .دیدرگ یسایس تازرابم دراو یناوجون ناوفنع نامھ
 تازرابم .دوب ١٣٢٨ لاس دادرم عیاقو زا سپ ،یسایس یاھگنیتم و لفاحم رد تکرش تروص
 یاھتیلاعف اب ناھفصا یکشزپ هدکشناد هب شدورو زا سپ و ١٣٣٧ لاس رد رتکد یسایس
 ریگتسد کاواس طسوت راب ود رتکد هک دوب نارود نیمھ رد و تخیمآ مھ رد شاییوجشناد
 ميژر ینورد یاھداضت دشر و یللملا نیب لیاسم رثا رب هک ۴١ – ٣٩ یاھلاس یهلصاف .دیدرگ
 تدش مدرم تازرابم و تاضارتعا و دوب هدمآ دوجو هب روشک رد یسایس زاب اتبسن یاضف اتدوک
 رد ار یلم هھبج بلاق رد دوخ تازرابم و اھتیلاعف ات دوب رتکد یارب یبسانم تصرف ،دوب هتفاي
 ار وا کاواس دادرخ ١۵ نینوخ یاھدادخر زا سپ اما .دنک یریگیپ رتینلع تروص هب ناھفصا
.درک ینادنز و ریگتسد



 رتکد .دوب "دادرخ ١۵ هعجاف للع" مان هب یاهوزج ریرحت تراسا نارود نیا یاھدرواتسد زا یکی
 زا دعب یو .دش انشآ دندش فورعم ینزج هورگ هب ادعب هک ییاقفر اب نادنز زا یدازآ زا سپ
 نایاپ هب ناھفصا یکشزپ هدکشناد زا زاتمم هبتر اب ار شیوخ هیلاع تالیصحت نارود هکنآ
 شیاھیتیالو مھ هب تمدخ یارب اھنت ،دندوب دوخ رکف هب اھنت هک یرایسب سکعرب ،دناسر
 یبطم ندومن ریاد اب نامزمھ اجنآ رد و دیدرگ دابآ مرخ ،شیوخ یدادجا و ابآ راید و رھش یھار
 هب رگید راب ١٣۴٨ لاس رد رتکد .دربیم شیپ زین ار شایسایس یاھتیلاعف ،تبابط یارب
.دش نادنز هناور و ریگتسد کاواس هلیسو
 داجیا شاهزرابم همادا یارب رتکد هدش مزج مزع رد یللخ تسناوتن اھنت هن نادنز نارود نیا
 اب .دیامن هناحلسم هزرابم هب مادقا نادنز زا ییاھر زا سپ ات دومن رتممصم ار وا هکلب دنک
 قلخ ییادف یاھکیرچ طسوت نآ موادت و یبالقنا هناحلسم هزرابم زاغآ و لکھایس زیخاتسر
 اھکیرچ زا ماھلا اب یددعتم لفاحم و اھهورگ و هتفرگ لکش هعماج رد ینیون یتازرابم یاضف
 و ١٣۵٢ لاس رد لیلد نیمھ هب .دنتخادرپیم هاش یروتاتکید میژر اب رثوم و یدج یاهزرابم هب
 و یبتجم_ شنامزرمھ و نایرھشمھ زا رگید نت ود هارمھ هب نادنز زا ددجم ییاھر زا سپ
 و یرباربان هیلع هناحلسم هزرابم عورش یارب یتامدقم هیھت هب تسد _یدابآ مرخ دومحم
 هتشک و شمزرمھ ود نتفر ول یپ رد و تفای یھاگآ عوضوم نیا زا کاواس اما دز یتلادعیب
 کمک اب راب نیا ات دش روبجم و هدش اھنت رگید راب رتکد دومحم نتشگ یراوتم و یبتجم ندش
 هک یاهناحلسم هزرابم تاکرادت هیھت هب تسد یرتشیب تعرس و هلجع اب و شراکادف رسمھ
.دزادرپب دنارورپیم رس رد ار شرکف

 رگید و هقوذآ ندوب یفاکان مغریلع و هدمآ دوجو هب رارطضا رثا رب١٣۵٣ لاس رد رتکد رخآ تسد
 تروص هب ار شاهزرابم ات دیدرگ هوک ریبک مزاع ،هناحلسم هزرابم یارب مزال تامدقم و تاموزلم
 نسح و یرتشا جروت قیرط زا تسناوت هک دوب اھلاس نیمھ رد .دیامن یریگیپ ینلع
 رد ندش یفخم زا سپ .دیامن رارقرب طابترا ناریا قلخ ییادف یاھکیرچ نامزاس اب یتداعس
 زا دنچ ینت و یدابآ مرخ دومحم و نایدسا کمایس دای هدنز هارمھ هب ناتسرل یاھهوک
.دش ریگرد کاواس نارومام اب شرگید نامزرمھ
 یکی رد هک نیا ات دوبن تسد رد یو تشونرس زا یعالطا هنوگ چیھ ١٣۵٨ لاس ات نامز نآ زا
 کاواس اب یریگرد رد ناگدشهتشک زا یدادعت یماسا لاس نآ رد هدش پاچ یاھهمانزور زا
 هک نیا زا هتشذگ اما دوب اھنآ نایم رد مھ یناتسرل یمظعا گنشوھ رتکد مان هک دش مالعا
 مھم هک هچنآ ،هتشاد یتشونرس هچ و یتدیقع و یسایس تاشیارگ عون هچ رل درمگرزب نیا
 زونھ لاس نایلاس زا سپ و کنیامھ هک ؛تسوا یتازرابم و یمدرم شنم و تیصخش تسا
.تساھنابز درو شاکین مان مھ

 هک تسوا یگدنز یشھوژپ و یبدا هبنج گرزب درم نیا هدش هتخانش رتمک هوجو زا رگید یکی
:مزادرپیم یو یاھراک زا هنومن دنچ هب راوتسرھف ریز رد

راعشا هعومجم -١

)… و هدکھد بورغ ،لییارزع اب هبحاصم هنومن یارب ( .دنلب همین و هاتوک ناتساد نیدنچ -٢

"ماذج" مان اب دادرخ ١۵ عیاقو لیلحت رد یفسلف یا هتشون -٣

لاغترپ نارگرامعتسا شقن و الوگنآ مدرم تازرابم  هرابرد یشھوژپ – یخیرات یاهتشون -۴

"یماذج یاھیرامیب یریگشیپ رد تیبرت و طیحم شقن" ناونع تحت یو یارتکد یهلاسر -۵

 



:یناتسرل یمظعا گنشوھ رتکد مان هدنز زا یاهدورس

تسین ندرک هیرگ نامز هیرگ نکم
تسین یحولهداس ناشن زج ،یداش هک یداش نکم
راشفب تسد رد ار گنفت
تسا مورحم ِقلخ ِبالقنا ِنامز
تسد رد گنفت تسا نیریش هچ
بل رب دورس
نتفر وزرآ یوس هب

!اھرتوبک
تسا زاورپ ِتخس ِنامز
تسا زاب نامسآ هار و تسا گنت نیمز
!اھرتوبک
تسا نیگنس تخس ،ناتسمز
ار اھغاب ،اھتشد ،اھهوک دینیبب
ار ابیز یاھرتوبک نارابریت دینیبب
!اھرتوبک
تشد نیا رب هدییور اھهلال ،یکیرچ رھ ِنوخ ز
تسا نوخ زا رپ یتشد ،ناتیاپ ریز هب

!اھرتوبک ،اھرتوبک
دشوجیم نوخ ِنورد شبلق نطو
.دریمیمن زگرھ نطو ،دشاب نانچمھ نوخ رگا

دمآ راھب ،اھرتوبک
ار اھیوج ،اھلگ ،اھهلال دینیبب
ار ابیز یاھرتوبک یریگجوا دینیبب
دننادیمن ،اھرتوبک دنیاجک دننادیمن
؟دنا هلال نورد
؟دنیاھ نامسآ رد
دنبآ یھام دیاش و
دنیاج چیھ و دنیاج همھ ،اھرتوبک

نم زیزع یاھکیرچ ،نت نییور یاھرتوبک
!دوب مک اذغ ،دوب یفرب و ناراب اوھ یزور رگا
مزاسیم خرس یبارش نتشیوخ نوخ ز
نم مشچ شاھهلایپ
کیل ار نم نوخ دیشونب
تسا نازرا و زیچان ماهیدھ هچرگ
!دینادب !دینادب
مزیچ همھ ،میاھوزرآ ،میاھدیما
ناتزیت یاھلاب نورد
 .تسا ناھنپِ ناھنپ


