
 دیعس قیفر ،ناشکتمحز و نارگراک رعاش نتخاب ناج درگلاس رد هک دشابیم دئوس گربنتوگ رهش رد یرجنس زربیرف قیفر ینارنخس ریز نتم
 نیا هب و هدمآرد راتشون هب راتفگ تروص زا ییزج تارییغت یخرب اب ینارنخس نیا .تسا هدش داریا ۱۳۸۹ دادرخ ۲۲  خيرات رد روپناطلس
.دریگیم رارق ناگدنناوخ رایتخا رد هلیسو

!بالقنا رعاش روپناطلس ديعس قيفر داي هب

 اجنيا رد روپناطلس ديعس قيفر قلخ ییادف هرطاخ و داي تشادیمارگ تهج هک ینازيزع همه هب مالس اب
 دروم رد وگتفگ ناکما یاهسلج نينچ کرادت اب هک مسارم نيا ناگدننگرازگرب زا رکشت اب و ،دناهتفاي روضح
 .درک یرايبآ ار دهعتم رنه لاهن شنوخ اب هک دناهدومن مهارف ار یبالقنا سيون همانشيامن و نادرگراک ،رعاش
 شروي دروم رد مه یدح ات یبالقنا دنمرنه نيا هرطاخ تشادیمارگ اب دهدیم ناکما نم هب هک یمسارم
 .منيشنب وگوتفگ هب امش اب هتخادنا هار هب ام مدرم هيلع یمالسا یروهمج هک یاهتفاينامزاس و کيتامتسيس
 و راد یروهمج هک هدوبن یزور هک تسا لاس ۳۰ هب کيدزن ۶۰ لاس دادرخ ۳۱ رد ديعس مادعا اب عقاو هب
 ۵ هناشنمدد مادعا شدروم نيرخآ هک دشاب هديشکن راد هب ار یزيزع و هتفرگن ار یاهتفيش ناج ،هجنکش
.داد خر شيپ هام نيمه هک دوب یسايس ینادنز

 و یرنه یاهتيلاعف زا ییامش ادتبا رد ،تسا ديعس هرطاخ تشادیمارگ زورما مسارم تبسانم هک اج نآ زا
 زا ار ديعس هک مزادرپیم ینادالج تسايس و یو مادعا لیالد هب سپس و درک مهاوخ حرط ار ديعس یعامتجا
 اب زج ناش "راک و بسک" هک دنداد ناشن و ؛ار رگيد هاوخیدازآ و تسينومک نارازه نآ لابند هب و دنتفرگ ام
.درذگیمن کاخ نيا هشوگ ره رد "گرم" طاسب ندرک نهپ

 هک روطنامه و تشاد رارق ناشکتمحز و نارگراک بالقنا تمدخ رد هراومه هک دوب یمدرم یرعاش ديعس
 ناشن ار بالقنا تهج هشيمه هک دنامیم ییامن بطق دننامه شناوج بلق هتفگ شراعشا زا یکي رد شدوخ
 اهنآ خساپ قالش و هجنکش و نادنز و دندوبن یو لمحت هب رداق روز و رز نابحاص مه ليلد نيمه هب .دادیم
 .درکیم توعد بالقنا و تمواقم و هزرابم هب ار مدرم هک یرعاش یبالقنا راعشا و یهاوخیدازآ دايرف هب دوب
 هک یمالسا یروهمج دندومن ینادنز و ییوجزاب و ريگتسد اهراب ار یو هاش هنارگبوکرس تنطلس نامز رد رگا
 ینادنز دوب هاش مامتان یاهراک هب نداد ناياپ هاش ميژر نيشناج ميژر ناونع هب شافياظو زا یکي رارق زا
 لکش نآ هب ار دوب هدش دازآ نادنز زا ۵۶ لاس یبالقنا طيارش رد هک ،یهاش متس ميژر نارود یسايس
.دومن مادعا مه دعب و ريگتسد شجاودزا مسارم رد هنايشحو

 ملعم ،تاليصحت مامتا زا دعب و دوشگ ناهج هب مشچ یگنهرف یاهداوناخ رد راوزبس رد ۱۳۱۹ لاس رد ديعس
 ینارود ینعي ۴۲ – ۳۹ یاهلاس اب تسا نامزمه ابيرقت ديعس ندش راگزومآ .دش نارهت رهش بونج سرادم
 تازرابم و تاضارتعا راکشآ دمآرب دهاش هعماج ،یسايس و یداصتقا یاهنارحب یريگ جوا ليلد هب هک هک
 یاتدوک زا دعب قنتخم یاضف ندش زاب .دوشیم رت زاب یمک  هدز دادبتسا یسايس یاضف و دوشیم یمدرم
 شرتسگ ار دوخ یعامتجا و یسايس یاهتيلاعف ات داد ناکما مه ديعس هب ۳۲ لاس دادرم ۲۸ یتسيلايرپما
 هب ۴۰ لاس تشهبيدرا ۱۲ رد هک  ناراگزومآ تاباصتعا و تاضارتعا رد هک تسا نارود نيمه رد .دهد
 راهچ رد هاش ميژر هک تساهلاس نيا رد .دنکیم تکرش هنالاعف ديماجنا یلعناخ نسحلاوبا رتکد تداهش
 یسايس یاضف و دزادنایم هار ار " ديفس بالقنا"  حالطصا هب اکيرمآ مسيلايرپما یاهتسايس دربشيپ بوچ
 رد هک یناقفخ و هاش ییاشيام لاعف نآ زا سپ و دبايیم ناياپ دادرخ ۱۵ تارهاظت نينوخ بوکرس اب هدش زاب
 زا یريگ ريثات اب زين ديعس راعشا  هرود نیا رد .دنکیم ادیپ یاهقباسیب داعبا دوب هدرک مکاح هعماج رسارس
 ار دوخ یسايس رعش نيلوا یو ديعس ناکيدزن هتفگ هب و دريگیم دوخ هب یسايس یوب و گنر مک مک طيارش نآ
 زا .ديارسیم ار دوب هدش ديکات هاش ینوگنرس ترورض رب نآ رد و دوب دادرخ ۱۵ تارهاظت اب  هطبار رد هک
 قيفر یبالقنا رگراک اب هطبار رد هک- دشابیم یو راعشا نيرخآ زا یکي هک "تسينومک ناهج" ات رعش نيا



 زا .ديارسیم ار دوب هدش ديکات هاش ینوگنرس ترورض رب نآ رد و دوب دادرخ ۱۵ تارهاظت اب  هطبار رد هک
 قيفر یبالقنا رگراک اب هطبار رد هک- دشابیم یو راعشا نيرخآ زا یکي هک "تسينومک ناهج" ات رعش نيا
 یاهتيلاعف دیعس تدم نیا همه رد و تسا هلصاف لاس ۱۸ دودح -هدش هدورس بآودنايم هعلق ريگناهج
.تسا هدرب شيپ هب ريذپان یگتسخ ار دوخ یرنه و یسايس

 هرود ليلد نيمه هب دوب دنمهقالع مه رتات ینادرگراک و رتات هب و دوبن زادرپون یرعاش اهنت ديعس هک ميناد یم
 نيمه رد و دناسریم ناياپ هب ۴۸ ات ۴۴ یاهلاس رد ار نارهت هاگشناد یابيز یاهرنه هدکشناد  هلاس ۴
 رد .دريگیم رارق ییوجشناد تاضارتعا لوا فص رد هراومه ییوجشناد لاعف کي هباثم هب هک تسا نارود
 یباتک .دنکیم رشتنم ۴۷ لاس رد ار "اريم یادص" مان هب دوخ رعش باتک نيلوا هک تسا ییوجشناد نارود
 نمشد" هک دربیم هنحص یور هب ار ییاههمانشيامن دعب .دوشیم مالعا هعونمم کاواس فرط زا اروف هک
 شيامن یاهبش زا یکي رد و هدومن عونمم کاواس ار ۴۹ لاس رد "ناراگزومآ" و ۴۸ لاس رد "مدرم
 و رعاش دیعس .دنوشیم ريگتسد یگمه نارگيزاب و نادرگراک و هدنسيون کاواس شروي رثا رب "ناراگزومآ"
 ینعي "رنه زا یعون" و "هشيدنا زا یعون" هب هک دادیم ناشن لاح دوب هدروآ یور رنه هب هک یراگزومآ دیعس
 و مدرم یگدنز هب نتخادرپ زا "رنه یارب رنه" هيجوت اب هک دراد داقتعا یلذتبم رنه لباقم رد دهعتم رنه
 اب و هتخادرپ یرنه نانچ اب هلباقم هب ،روپناطلس دیعس .دنکیم یراددوخ اهنآ یاهجنر و اهدرد ساکعنا
 هب شراک ورس ،شیوخ یرنه یاهراک رد عضو نيا همزال دادبتسا و اههدوت یگدنز رابتکالف طيارش یاشفا
.دروآ یم رد نادنز زا رس و هداتفا هاش یتينما نامزاس ینعي کاواس و هاش روسناس هاگتسد

 نمشد و دريگیم لکش ام مدرم تازرابم رد ینيون لصف هناحلسم هزرابم زاغآ و لکهايس زيخاتسر لابند هب
 یاههمانزور رد ییادف کيرچ ۹ سکع پاچ هب تردابم لکهایس هدنمزر ۱۳ مادعا زا سپ شبنج نيا زا هديسرت
 رد .دربیم روشک طاقن یصقا هب ار یبالقنا تکرح نيا تيدوجوم مالعا دوخ تسد اب دوخ و دنکیم روشک
 زا یکي نايوپ زيورپ ريما شا هنيريد تسود هک دوشیم هجوتم و دنيببیم ار اهسکع نيا ديعس هک تسا نادنز
 یشبنج .یهاشنهاش هتخيسگ ماجل یروتاتکيد رب دراذگب یناياپ هطقن ات دوریم هک تسا یشبنج ناراذگناينب
 داجيا رعش و تايبدا و رنه رد گرزب یلوحت نامز زاين هب ییوگخساپ و تيعقاو اب شا قابطنا ليلد هب هک
 نيا اب هطبار رد یدايز راعشا هک ینارعاش و ديعس ناتسود زا فسوي ديعس هلمج زا و یخرب هک یلوحت ؛دومن
 رد یرعش لوحت نیا رد روپناطلس دیعس .دنربیم مان "لکهايس رعش" ناونع هب نآ زا تسا هدورس شبنج
.دوب اههرهچ نيرت هتسجرب زا یکي دوخ "لکهايس رعش" رد ،ناریا هعماج

 رد هدوت بزح یربهر هک ییاهتنايخ  و مدرم تازرابم تسکش ريثات تحت روشک نارعاش زا یليخ نامز نآ ات
 زا لبق هرود رد اساسا مینادیم هک روطنامه .دندوب هدش یديماان و ساي راچد ،دوب هداد ماجنا اهلاس نآ
 هعاشا ار هشیدنا نیا یعاجترا تاغیلبت و دوب بلاغ تسکش هيحور ،هعماج رد ،ناریا رد هناحلسم هزرابم زاغآ
 .دوب دوجوم هک دندرکیم دادملق هچنآ هتسياش ار مدرم یعاجترا زت نیا اب و "قيال هچ ره ار قيالخ" هک دادیم
 و یهايس ،دوب هاش میسلایرپما هب هتسباو و رگبوکرس میژر هطلس نتخاس هناداواج شایعس هک تاغیلبت نآ
 .دندادیم هولج یدبا ار دوجوم عضو و یفن ار رييغت هب ديما و هدناوخ هنادواج ام هعماج رد ار ناتسمز و بش
 هجوت یعامتجا لیاسم هب هک زین ییاهنآ و هدرب ورف دوخ کال رد رس نارعاش زا یرایسب یطیارش نینچ رد
 ثلاث ناوخا ناتسمز رعش هک دندادیم ساکعنا دوخ یاهرعش رد ار یزادنا مشچ یب و یدیماان بلغا دنتشاد
 یسک هک نیا و ناریا هعماج رب مکاح یدیماان و سأی طیارش عقاو هب رعش نیا رد وا .تسا نآ هتسجرب هنومن
 .تسا هداد ساکعنا لکش نیرتهتسجرب هب ار دوبن مکاح ناماسبان عضو و هناملاظ طیارش زا تفر نورب هب لئاق
 رد .دش افوکش زین رعش نآ رد هک دوب ناریا هعماج رد ینیون هرود رگزاغآ و نارود نيا گرم مالعا لکهايس
 ار رما نیا هک دوب نیون هرود نیا نایدانم زا یکی دوخ یمدرم رعاش کی ناونع هب روپناطلس دیعس نایم نیا
.تسا هداد ساکعنا "تسا هتفر هچ مروشک رب" یابیز رعش هلمج زا شيابيز راعشا رد

 هنيع هب نامز نآ راعشا رد ار نآ ساکعنا ام هک تفرگ لکش هعماج رد یديدج یاضف هناحلسم هزرابم زاغآ اب
 هزرابم .دنار بقع ار "هريت بش" و ناتسمز "بالقنا نازورف ديشروخ" و تفرگ ار یديماان یاج ديما .مينيبیم



 هنيع هب نامز نآ راعشا رد ار نآ ساکعنا ام هک تفرگ لکش هعماج رد یديدج یاضف هناحلسم هزرابم زاغآ اب
 هزرابم .دنار بقع ار "هريت بش" و ناتسمز "بالقنا نازورف ديشروخ" و تفرگ ار یديماان یاج ديما .مينيبیم
 دش هدورس هک ییابیز راعشا رد دوجوم راب تبکن عضو زا ییاهر یارب سرتسد رد یلیاسو ناونع هب بالقنا و
 و لکهايس ديئات و فيصوت رد روشک حرطم نارعاش رثکا هک تفگ ناوتیم تارج هب .تفرگ رارق ديکات دروم
 تمعن و ییارسک شوايس ات ینکدک یعيفش و ولماش زا ،دنتفگ رعش دوب هدش عورش لکهايس اب هک یاهزرابم
 رتولج نارعاش نآ رثکا زا هبنج کی زا روپناطلس دیعس اما .رگيد رعاش اهدص و ییوخ ليعامسا و مرزآ
 زین ار دوخ دوجو هکلب دوخ رنه همه طقف هن هک دوب هدامآ دوب هدش عورش هک یهار هب داقتعا ليلد هب وا .دوب
.دناهتشاذگ ناينب ار نآ ییاه"لگ" هچ تسنادیم هک یهار .ديامن نآ فقو

 هب هتسباو ميژر ینعي نمشد هنايشحو یاهبوکرس اب تسناوتیمن هک ناریا رد هزرابم دیدج هار زاغآ اب
 ییادف یاهکيرچ تمواقم و دوشیم رپ ناهاوخیدازآ و اهتسينومک زا اهنادنز ،دوشن هجاوم هاش مسيلايرپما
 فيصوت ییابيز هب نامز نآ راعشا رد کاواس هنايشحو یاههجنکش ريز رد حلسم نيزرابم رگید و قلخ
 نارود نيمه رد هک دنشابیم ديعس زا رعش هعومجم ود "هاگراتشک زا" اهدعب و "دنب یاهزاوآ" .دوشیم
.دناهدش هدورس

 دروم یاهلاس مامت رد هک تسا رما نيا هدنهد ناشن و اهلاس نآ یاضف رگنايب هعومجم ود نيا یاهمان دوخ
 یعون" ددجم پاچ رطاخ هب ۵۱ لاس رد دیعس .تسا هدوب کاواس و هجنکش و نادنز اب ديعس راک و رس ،ثحب
 یدازآ زا دعب .دوشیم ینادنز و ريگتسد دوب هدش عونمم و رشتنم ۴۹ لاس رد هک "هشيدنا زا یعون و رنه زا
 .دنارذگیم نادنز رد ار ۵۶ ات ۵۳ لاس زا و دريگیم رارق کاواس رازآ و تیذا و بیقعت دروم مادم نادنز زا
 لکش یديدج یتازرابم گنهرف و هدروخ ناکت هناحلسم هزرابم ريثات تحت هعماج هک یطيارش رد ۵۶ ريت ۲۲ رد
 نادنز زا یدازآ یادرف .دنيببیم هزرابم و ضارتعا زا ییاضف رد ار دوخ و دوشیم دازآ نادنز زا تسا هتفرگ
 ۵۶ رهم رد ناگدنسيون نوناک هک یرعش یاهبش رد و دنکیم اضما ار بوکرس هيلع ناگدنسيون نوناک هينايب
 ،دادیم کاوژپ ار هديدمتس یاههدوت و نارگراک یاهوزرآ و اهتساوخ هک یراعشا ندناوخ اب ،دوب هدرک رازگرب
 کاواس فرط زا هاگشناد هک دوشیم رازگرب رعش بش مه زاب  یتعنص هاگشناد رد نابآ ۲۳ رد .دشخردیم
 ريگتسد یدازآ راتساوخ ديعس هلمج زا ناگدننک عمجت اما دنوشیم ريگتسد یدايز دادعت و دوشیم هرصاحم
 و دوشیم ینيشن بقع هب روبجم ميژر هجيتن رد .دننکیمن کرت ار هاگشناد اهنآ یدازآ ات و دنوشیم ناگدش
 جورخ ابو دنوشیم هاگشناد کرت هب رضاح ناگدننک عمجت مه ليلد نيمه هب و دنکیم دازآ ار اهنآ دعب زور
 رعش هسلج بيترت نيا هب و دريگیم لکش سيلپ متش و برض اب ماوت یگرزب تارهاظت هاگشناد زا تيعمج
 هتوگ وتيتسنا رد رعش یاهبش دعب یدنچ .دبايیم ناياپ و هدش ليدبت ینابايخ تارهاظت هب ماجنارس یناوخ
 اشفا اهنآ رد ار مکاح یروتاتکيد یاهیرگیشحو و تايانج هک دوخ یاههدورس اب ديعس هک دوشیم رازگرب
 یعیسو لابقتسا نینچ .ددرگیم هجاوم مدرم عيسو لابقتسا اب ،دوب هدرک قیوشت ار هزرابم و تمواقم و هدومن
 دوب هدش زاغآ لکهايس زا هک یشبنج دوخ عبطلاب و "لکهايس رعش" هک دوب نآ رگنایب دوخ دیعس راعشا زا
.تسا هتفاي یعيسو یاهدوت هاگياپ هچ و هدرک زاب اج مدرم بلق رد هنوگچ

 مه ار نيا دوشیم اهلاس نآ بالقنا دروم رد هک یاهدرتسگ تافيرحت هب هجوت اب و هتفر هيشاح یمک ديراذگب
 یمسا هن و دشیم هديد یدنوخآ هن دوب شيپ رد هک دادیم یبالقنا زا ربخ هک تاضارتعا نيا رد هک منک ديکات
."دنربارب ناردارب ،دنردارب نارگراک" دوب نيا هلمج زا مه اه راعش .دوب نايم رد ینيمخ زا

 ات نادنز زا هتيمک" و دوریم روشک زا جراخ هب ديعس اهتيلاعف نيا لابند هب ؛ديعس یگدنز هب ميدرگ زاب
 .دزادرپیم تنطلس ميژر هيلع یرگاشفا هب و دهدیم لکش ار "ديعبت

 قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس هب هراومه هک یقشع اب و هتشگ زاب ناريا هب ديعس تنطلس ميژر طوقس اب
 نيا هدنهد لکش یاهیروئت اما تشاد دوخ یور ار مسا نیا نامز نآ رد هک ددنویپیم ینامزاس هب ،تشاد
 رد هشيدنا و هدازدمحا و نایوپ اقفر تارظن هب شاشيارگ هب هجوت اب ديعس اما .دوب هدومن راکنا ار نامزاس



 نيا هدنهد لکش یاهیروئت اما تشاد دوخ یور ار مسا نیا نامز نآ رد هک ددنویپیم ینامزاس هب ،تشاد
 رد هشيدنا و هدازدمحا و نایوپ اقفر تارظن هب شاشيارگ هب هجوت اب ديعس اما .دوب هدومن راکنا ار نامزاس
 ار شا یرنه یاهتیلاعف "ناربجنر خرس هوبنا"  شدوخ لوق هب ینعي "کاخ نيا هتسخ ناينادنز" اب نتخيمآ
 ناريا رگراک اقآ سابع" همانشيامن ،رازاب و هچوک مدرم نايم هب رتات ندرب تهج هلمج زا و دنکیم لابند
 یمدرم ریغ یاهتسایس اما .دراذگیم شيامن هب مدرم نايم رد هکلب فورعم یاهنلاس رد هن ار "لانويسان
 هک دبایمرد عطق روط هب وا هک دسریم ییاج هب تشاد رارق نآ اب دنویپ رد لاح ره رد دیعس هک ینامزاس
 یارب هزرابم لها ،اهروپ حاتف و اهرادهگن خرف لاثما ینعی دناهتفرگ تسد رد ار نامزاس ناکس هک یناسک
 و اهنآ اب لباقت رد اراکشآ ار دوخ دیعس نیاربانب .دنتسين اهنآ بالقنا نداد نامزاس و نارگراک یاهتساوخ
 یوس هب هدرک اهر زمرت مه تيرثکا .ددنويپیم "تيلقا" هب و دنيبیم تيلقا رد دناهداد لکش هک یتيرثکا
 روپناطلس دیعس یبالقنا یاهتيلاعف و اهشالت هک تسا ملسم .درادیم رب ماگ "یمالسا یروهمج ییافوکش"
 هدیسر تردق هب هزات نیمکاح مشچ زا نامز نآ یتاليکشت و یسايس یاهگنيتيم رد یناوخ رعش هلمج زا و
 دوب یمدرم یاهتیلاعف و اهشالت نامه .تخيگنایم رب ار یمالسا یروهمج نارادمدرس مشخ و دوبن ناهنپ
 هک یکاندرد یریگتسد .دش ۶۰ لاس نيدرورف ۲۷  رد دوخ یسورع مسارم رد دیعس یریگتسد ثعاب  هک
 زور نآ رد هدش مولعم هک اجنآ ات .درک هجوت نآ هب یفنم دنچ ره هبرجت کی ناونع هب دیاب و تسه مه هدنزومآ
 نآ رد هک ییاه دروخرب اب هک دننکیم هعجارم یو یريگتسد تهج یمالسا یروهمج نارادساپ زا نت دنچ
 اب دنتفاي ناکما نارادساپ ،مسارم رد رضاح یاهیتيرثکا زا یخرب دروخرب هلمج زا تفرگ تروص مسارم
 هلصاف رد یريگتسد زا سپ ديعس .دنوش دیعس یريگتسد هب قفوم شیوخ راکتیانج ناراکمه رگید ندناوخارف
 یسايس ناينادنز زا یرگيد دادعت هارمه هب دادرخ ۳۰ تارهاظت لابند هب ،۶۰ لاس دادرخ ۳۱ زور رد یهاتوک
.دش نارابريت یمالسا یروهمج تیانج و گنن نارودزم طسوت

 .دوب زین مدرم تازرابم هب میژر نیا کيتامتسيس و یرسارس شروي مالعا یمالسا یروهمج یارب ديعس مادعا
 هداد رارق دوخ تالمح جامآ ار اههدوت مايق یاهدرواتسد ماگ هب ماگ شنديسر تردق هب لوا زور زا هک یميژر
 دهاوخن لمحت ار یفلاخم یادص چيه رگيد هک دنک مالعا ناگمه هب هک ديد یم یتيعضو رد ار دوخ لاح ،دوب
 رد روپناطلس ديعس مادعا اب یمالسا یروهمج تقیقح رد .داد دهاوخ خساپ هلولگ اب ار یضارتعا ره و درک

 هک ،بالقنا نارود جرم و جره هرود هک دومن شخپ هعماج حطس رد ار نشور مايپ نیا ،۶۰ لاس هام دادرخ ۳۱
.تسا هتفاي ناياپ ،دندوب هتفرگ هابتشا کيتارکمد طيارش اب ار نآ هناشيدنا هداس یخرب

 هيلوا یاهلاس یاهمادعا لابند هب .تسا هدرک تموکح نایرع راتشک اب  یمالسا یروهمج نونک ات نامز نآ زا
 اب ات دنديشوک اهنآ .دومن تردابم ۶۷ لاس ناتسبات رد یسايس ناينادنز ماع لتق هب مکاح دادبتسا ،۶۰
 ار "تالف نادنز" نيا  نزرب و یوک ره رد نوخ یاهرابيوج ندرک یراج و نويبالقنا و نيزرابم زا یلسن یدوبان
 لاس ۳۰ رد تسايس نيا و دننيرفآ زاب ار نارادهيامرس زاين دروم "شمارآ و تابث هريزج" و مارآ
 و ميدوب روشک زا جراخ یاهرورت دهاش  ۶۰ نينوخ ههد زا دعب .تسا هدشن فقوتم یاهظحل هتشذگ
 اب هک تسا لاس ۳۰ زا شيب یمالسا یروهمج نارادمدرس هصالخ .ديسر یاهريجنز یاهلتق هب تبون  سپس
 یناتسروگ توکس دناهداد لکش هک ی"هاگراتشک" رد ات دناشالت رد مادعا و رورت و زواجت و هجنکش هب لسوت
 شروی زا سپ راب ره میژر نیا ناگدننادرگ هک میدهاش ام رگید فرط زا اما .دننک رارقرب ار دوخ هاوخلد
 هک دنوشیم هجاوم دوخ هنارباج هطلس هيلع هدنمزر یاههدوت دايرف و هزرابم زا یرتاسر جوم اب مدرم هب نینوخ
 تشاد قح ديعس هک داد ناشن یراکشآ هب هک یتيعقاو  .دشابیم نآ هنومن نيرخآ ريخا لاس کي گرزب شزيخ
 نيا یتسرد ." تسا راگدنام و تسا نوخ ،دنام یمن کاخ هب اهرذب نيا" تفگ شراعشا زا یکي رد هک یتقو
 زا یديدج لسن هتشذگ نويبالقنا یاهنوخ و اهتمواقم زا هنوگچ هک مينيببیم و ميدهاش همه زورما ار فرح
 ديعس لوق هب و یدازآ دايرف رگموادت اهدازرف و اههنارت و اهمثيم ،اهشونايک ،اهادن و هدروآ رب رس نويبالقنا
.دندش "کيدزن و رود بالقنا" و "نينوخ لوحت" نيا

 و وا نوخ اب هک دنيبب ار ییاهرذب ندز هناوج ات تسين زورما رگيد رگشروش ديعس و رعاش ديعس  هنافساتم
 ريز ار نيمز و هديدرون رد ار نينوخ تالف نيا رسارس هتشذگ لاس کي رد و تسا هدش یرايبآ رگید نویبالقنا



 و وا نوخ اب هک دنيبب ار ییاهرذب ندز هناوج ات تسين زورما رگيد رگشروش ديعس و رعاش ديعس  هنافساتم
 ريز ار نيمز و هديدرون رد ار نينوخ تالف نيا رسارس هتشذگ لاس کي رد و تسا هدش یرايبآ رگید نویبالقنا
 ناوج لسن هک دننيبب ات دنتسين اهنآ .تسا هدوبر ناشنامشچ زا ار باوخ و هدروآ رد هزرل هب مکاح نادالج یاپ
 یاهلاس بالقنا نينوخ بوکرس رگا هک یلسن .دناهتساخرب اهنآ ناميخژد اب هلباقم هب یکابیب و تراسج هچ اب

 روشک یمسر یاههمانزور قيرط زا زور ره هک هدرکیمن یگدنز ینارود رد و هديدن دوخ مشچ هب ار ۵۷ و ۵۶
 رس رب هچ اهنابايخ رد یمالسا یروهمج نارودزم هک دنيبیم هنيع هب زورما اما دوش علطم رفن اههد مادعا زا
 نيرت زيمآ تملاسم هب هک یمدرم هب یتح مامت تحاقو اب میژر نیا نارودزم هک دندید اهنآ .دنروآ یم مدرم
 ماما مانمگ نازابرس" هک دنادیم هک یلسن .دنداد خساپ هلولگ کیلش اب دندوب هتساخرب ضارتعا هب یلکش
 نيوا رگا اهنآ .دنروآ یم ناوج نارسپ و نارتخد رس رب هچ اهنادنز رد ميژر یتينما نارومام ینعي "نامز
 دنهاگآ یوضترم یضاق و نادار رادرس کزیرهک زا اما دناهديدن ار ینامحر دواد جاح راصح لزق و یدروجال
 هيقف یلو زورما هک زواجت و مادعا و هجنکش و رورت هب لسوت اب زج یمالسا یروهمج میژر تیلک هک دننادیم و
 یمادعا نيرخآ دازرف هک دنراد نيقي و  تسين تموکح همادا هب رداق ،دننکیم یگدنیامن ار نآ  داژن یدمحا و
.دشابیمن یمالسا یروهمج "هاگراتشک"

 هب ار هتشاد اور ام مدرم رب لاس ۳۰ نيا رد مکاح میژر هک هچنآ زا ییاههشوگ  ام ناوج لسن هک رما نیا
 .تسا نانآ تازرابم تبثم دروآ تسد لاح نیع رد دوخ شا یکاندرد و یخلت همه اب ،دنيببیم دوخ مشچ
 ار هبرجت نيا ،دندرک قلخ اهنابايخ رد هتشذگ لاس رد ار زيگناروش یاههنحص نآ و دندز هناوج هک ییاهرذب
 "هيقف هقلطم تيالو" ميژر ندوب ريذپ حالصا هلمج زا هناراکبيرف تاغيلبت زا یرایسب هب تبسن هک دنتفرگ ارف زین
 هک یاهجنکش و راد میژر اب هک دننيبب هنيع هب و دنوش ساسح "یندم ینامرفان" هب لسوت اب نآ رييغت ناکما و
 نیا .تسا نورتس ردقچ ییاهشور نينچ دنک یمن لمحت مه ار کراپ کی رد رادغاد ناردام هداس عمجت یتح
 دض تيهام  اهنت هن شزيخ نيا نايرج رد .تسا ریخا گرزب یمدرم شزیخ یاهدرواتسد زا یکي عقاو هب
 هب حانج هرهچ هکلب تفرگ رارق ناگمه مشچ لباقم رد رگيد راب یمالسا یروهمج هنارگبوکرس و یمدرم
 هک دنداد ناشن رگيد راب یتموکح نابلط حالصا هک ارچ .دش اوسر شیپ زا شیب زین نآ بلط حالصا حالطصا
 نارحب هک دنوشب مه یهيقف تيالو قيرغ تاجن دنرضاح ،ناش"یمالسا یروهمج سدقم ماظن" ظفح یارب
 تاضارتعا جوم رب ندش راوس اب و مدرم بيرف اب دنشوکیم نابلط حالصا نیا لاح و هتفرگ ارف ار شياپارس
 یغيلبت و یرگاشفا چيه .دنزاس رود هديسر بل هب ناج یاههدوت تاضرعت دنزگ زا ار "ینيمخ ثاريم" نیا اهنآ
 دومن اشفا ار یتموکح ريغ و یتموکح نابلط حالصا هتشذگ لاس کي رد اهداديور ريس هک روطنآ تسناوتیمن
 هچنآ عقاو هب .دهد ماجنا ار مهم نيا ،تخاس راکشآ ار ناشفادها و یتازرابم لاکشا و اه راعش ینورتس و
 هلمج زا ناگمه و دش ققحتم دوخ مدرم شزيخ رتسب رد ديآ تسد هب شالت اهلاس رابتعا هب تسيابیم
 اب اهنت ینونک راب تبکن طيارش زا ییاهر هک دنديد و دندوب دهاش ار نابلط حالصا یگتسکشرو هنيع هب ناناوج
 نينچ رد هک میوگب مه ار نیا .تسا ريذپ ناکما شا هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج تيمامت یدوبان
 .تسين تخس دايز مه دننزیم مه زونه و دندزیم هنيس نابلط حالصا یارب هک یناسک تيعقوم کرد یطيارش
 و یوسوم زا ۶۰ یاهلاس نوچمه ،مه زاب و دناهدش "زبس" هراب ود هک ییاهیاهدوت و اهیتيرثکا هنومن یارب
 هک یطيارش رد الاح ،دننکیم یرادفرط یو "رتشيب هملک کي هن و رتمک هملک کي هن یمالسا یروهمج" راعش
 ندوب ريذپ حالصا زا دنکیم رداص یديدج مادعا ماکحا زور ره و هدرک اپ رب راد طاسب یمالسا یروهمج
 هزرابم اب ار ريپ سکرک دوشیم هک دنناروابب ناگمه هب دنهاوخیم و دنيوگیم نخس یمالسا یروهمج
 مدرم رگا ناوج لسن .درک ليدبت ادص شوخ یرانق هب یار یاهقودنص هب لسوت و تاباختنا و زيمآتملاسم
 وترپ رد لاح دوب هديدن مشچ هب ار یتينما یاهداهن اب ناشیاهیراکمه و هتسد و راد نيا یاهیشورف
 یاهتردق لباقم رد ناراکشزاس و نینئاخ لیبق نآ هدننک زئمشم یاهشنرک دهاش دناوتیم دوخ تازرابم
 کي هطلس طيارش رد هک دوشیم رتسوملم هچ ره نينوخ هبرجت نيا زورما ناوج لسن یارب .دشاب رگبوکرس
 هب ناوتیمن تاشامم و شزاس اب تسا مکاح هتسباو یرادهیامرس ماظن یتاذ هک هتخيسگ ماجل یروتاتکيد
 و تشاد رواب بالقنا مچرپ نتشارفا رب هب روپناطلس ديعس یبالقنا رعاش نوچمه دياب هکلب تفاي تسد یدازآ
.تشادرب ماگ "کيدزن و رود بالقنا" نآ نداد نامزاس تهج رد



.تشادرب ماگ "کيدزن و رود بالقنا" نآ نداد نامزاس تهج رد

 هجنکش و راد طاسب ندش هديچرب ناهاوخ رگا هک هدومن تباث یمالسا یروهمج هطلس لاس ۳۰ زا شيب هبرجت
 نيا یاههبارخ رب اهنت هک ارچ .ميرادرب ماگ هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج یدوبان تهج دياب ميتسه
.دشابن یربخ مادعا و هجنکش و نادنز زا نآ رد هک تخاس یاهعماج ناوتیم هک تسا یمدرم دض ماظن

 هک ميرادیم یمارگ ار ديعس هرطاخ یطيارش رد زورما ام .تسام هدهع هب یلعفلاب هفیظو زورما اتسار نیا رد
 تهج ینعي دوب هدرک نهپ هعماج حطس رد ار مادعا طاسب ۶۰ لاس رد هک ليلد نامه هب یمالسا یروهمج
 ینادنز ۵ مادعا زا دعب و تسا رتشيب یاهمادعا رکف رد مه زاب مدرم نايم رد تشحو و بعر یاضف داجيا
 رما نیا .دوشیم هدينش مادعا ديدج ماکحا رودص رب ینبم یددعتم رابخا لاسما تشهبيدرا ۱۹ رد یسايس
 همه لباقم رد یگرزب هفيظو دهدیم ربخ دنکیم ديدهت ار یسايس ناينادنز ناج هک یگرزب رطخ زا هک
 یروهمج هک ی"هاگراتشک" و هتساخاپب اهمادعا ديدج جوم هيلع رب هنادحتم هک دهدیم رارق ناهاوخیدازآ
.دننک بارخ شرس رب ار هداد لکش یمالسا

 نیا هب ییوگخساپ اب ار وا دای ،روپناطلس دیعس ،ناریا یبالقنا و زرابم رعاش تداهش درگلاس رد میشوکب
.میرادب یمارگ یتازرابم هفیظو
.ميزادرپب وگتفگ هب هنيمز نيا رد رتشيب هچ ره هک ميباي تصرف خساپ و شسرپ تمسق رد هک مراوديما

.ديشاب زوريپ 


