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 ٢٠٢١ یرونج ٠٢ ھبنش                                                             یرونا دیمح               

  رب یھاگن
 "یتسیلایرپما دض دیدج ھھبج داجیا ای ناتسناغفا رب یوروش یماظن موجھ"

 

 ٢٠٢٠/ ٢٧/١٢ خیرات ھب ،یبآ گنر ھب ،الاب ناونع تحت یبلاج لیلحت "یک هرت دمحم رای" رتکاد

 .تسا هدیسر رشن ھب نیالنآ نمرج – ناغفا رد ھک دنا ھتشون

 رد یفاک و قیقد تامولعم ھکنیا ینعی تسا یک ،نطومھ نیا ھک متسناد یمن تسرد نم ،میوگب تسار

 زاب ارنآ ،دوب ھتفر ،"یوروش یماظن موجھ" زا ینخس ھتشون ناونع رد نوچ .متشادن ناشیا دروم

 تالاوس نآ ات مدش نآ رب و دش قلخ یتالاوس نم یارب نآ فارگاراپ رھ ۀعلاطم اب .مدناوخ و مدرک

 .میامن تفایرد دروم رد یشخب تعانق یاھ خساپ ای خساپ دیاش ات ،منک حرطم یا ھنوگ ھب ار

 موس تمسق
 :دنھدیم ھمادا یک هرت دمحمرای قیفر بانج

 ریزو هدش یسدنھم تکرح١٩٧٩ لاس رد یوروش یماظن ھلخادم یارب یگ هدامآ یا ھناد نیرخآ ... "

 رفس یھت نایم هدعو و نیما هللا ظیفح اب کیدزن ھطبار داجیا اب ھک دوب یھاش اغآ ناتسکاپ ھجراخ

 زا دعب نیما هللا ظیفح .تشاداو ھلجع ھب ار نایوروش لباک ھب ناتسکاپ یماظن ربھر عوقولا بیرق

 یک هرت دمحمرون یبالقنا یاروش سیئر و شیوخ داتسا لتق و لاس نیمھ )ربماتپس( ھلبنس هام یاتدوک

 .تشاد جراخ و لخاد رد طباور شرتسگ ھب دیدش زاین و دوب ھتفرگ رارق یجراخ و یلخاد یاوزنا رد

 اوزنا زا ار دوخ ات یو یارب دوب یا یسایس تصرف کی ناتسکاپ ناربھر رفس و اھ تاقالم راکتبا

 تالایا هراشا ھب ناتسکاپ بناج زا راکتبا نیا اما و .دھد تاجن قلخ بزح لخاد رد یگ هدنگفا رس و

 ".دشیم نھپ تشاد دوب اھ یوروش یارب یماد هدحتم

 "خ.د.ح" ،دنتشاد ناتسناغفا ھب ار یماظن زواجت تابیترت اھسور ،ھکنیا درک ضرع دیاب ناش تمدخ

 ھمدقم نیا و دوب زواجت یارب یا ھمدقم طقف روث نینوخ یاتدوک ،دندوب هدرک داجیا روظنم نیمھ ھب ار

یکاولپخ             لالقتسا                              
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 ناتسکاپ یماظن ربھر ھک دوبن اھسور یارب یلکشم چیھ الاح ؛دمآرد ارجا ۀلحرم ھب "خ.د.ح"طسوت

 ،هام ود یکی ای و ھتفھ کی ،ھبش کی ،زواجت نینچ تامدقم .درک یمن ای ،درک یم رفس ناتسناغفا ھب

 .تشاد ترورض یکیتسژول و یماظن تابیترت اھ هام ھب ھکلب ؛ھن

 یارب یماد هدحتم تالایا هراشا ھب ناتسکاپ بناج زا راکتبا نیا اما و "دنسیون یم بانج نآ ھکنیا

 ".دشیم نھپ تشاد دوب اھ یوروش

 ،دیمان ناتسکاپ "راکتبا"ارنآ دوش یمن سپ ،دشاب هدوب هدحتم تالایا زا هراشا امش یاعدا ھب رظن رگا

 .مدشن ھتسناد نیرتمک نیا ار "دش یم نھپ تشاد" ینعم ،رگید فرط زا

 ".دوب ھتخاس رت هاتوک ناتسناغفا رد ار یوروش ھلخادم نامز رت لبق هامود نیما هللا ظیفح یاتدوک..." 

 ار ناتسناغفا ھب زواجت نالپ اھسور ھک دنکیم فارتعا دوخ ،یک هرت دمحمرای قیفر تمسق نیا رد

 وج و تسج لیلد نآ سپ ،تخادنا ولج ھب هامود ار نالپ نآ ،"نیما هللا ظیفح یاتدوک" اما ،دنتشاد

 هام ود"رگید فرط زا ،دروخ یم گنس ھب ًالماک ،ناش تاراھظا نیا اب ،یک هرت قیفر یاھ ندرک

 .تسا یئاشنا و یئالما شحاف طلغ کی "رت لبق هامود" و تسا تسرد "لبق

 تردقربا نیا یناھج نافیرح یاھ وزرآ نیرتگرزب زا یکی ناتسناغفا ھب یوروش داحتا یماظن ھلخادم "

 ".دیشوپ لمع ھماج هدش نالپ و ھنارایشوھ تروصب ھک دوب

 ۀیس ور ھک تسا نیا دناسر یم تابثا ھب ھک ار ھچنآ اما ،تسا تسرد ،یک هرت بانج نانخس نیا
 نیرتگرزب بکترم ،"یتسیلایسوس ماظن نیرتگرزب "،یک هرت دمحمرای قیفر ۀتفگب ای و ،یوروش

 یتیانج وچمھ بکترم ات دنتخاس رخ ار اھسور ،اھ یئاکیرما ،روھشم ۀتفگب و دش یسایس تقامح

 ،بانج نآ یاکاک ،یک هرت دمحمرون لومش ھب ،اھ یمچرپ و اھ یقلخ ھک تساجنیا لاوس اما ،دندرگ

 هرخ"ناونع وا ھب مدرم ھک تسا هدوبن اجیب ،دندش رخ ِرخ ،یرادمتردق زور راھچ یارب تقیقح رد

 .دندوب هداد ار "یک

 فیعض یلخاد لادج رد ھک ار ناش نیدحتم و قلخ کیتارکومد یاھ ورین ھمھ زا رتشیب ھلخادم نیا" 

 ".دومن فیعضت ،دندوب هدیدرگ رت

 ار "قلخ کیتارکومید یاھ ورین" ،ناتسناغفا ھب اھ سور یماظن زواجت !یبلاج لیلحت بجع ھچ

 و یلخاد تافالتخا رثا رد١٣۵٧روث متفھ سوحنم یاتدوک ھک هاگنآ ،یک هرت بانج ھن .دومن فیعضت

 رازھ دصکی زا شیب مازعا ھب اھسور ،دش ھجاوم تسکش ھب ،ناتسناغفا رساترس رد یمدرم مایق

 یاھ مایق ۀنایشحو و دیدش بوکرس و یماظن -یلام راشرس یاھ کمک و ناش رگزواجت رکاسع

 کربب ِففخم( فوکبرتسم ،اھ سور ھکنیا هاگن زا ،یلب اما ،درک تیوقت ار نایچاتدوک ،یمدرم
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 یاقفر زا ار یتخس تابرض اھ یقلخ ،دندرک بصن لباک رد تردق ۀکیرا رب ار )شورف نطو لمراک

 یتمدخشوخ تھج اھ یمچرپ و اھ یقلخ ھکنیا ینعی .دندوب رگ هراظن مھ اھسور و دندروخ دوخ یمچرپ

 هدومن اھ یمچرپ قح رد اھ یقلخً البق ھک یراک .دندیشک غیت مد زا ار رگیدمھ ،سور نابابرا ھب

 .دندوب

 ھحاس ناتسناغفا ھک دندرکیم میھفت اھ یوروش ھب یناسآ ھب اھ تفایض رد ییاکیرما یاھتامولپید" 

 یروط یسوساج یزاب .دیشاب ساسح شیوخ یبونج تادحرس رد ات دیراد قح امش و تسا نات ذوفن

 ".دنکشب یداصتقا لوغ نیا رمک ات دشاب دوجوم ناتسناغفا رد ینامزنآ ات یوروش یاپ ھک دوب

 تفایض رد دوش یم ھنوگچ ھنرو ،تسا هدوب رضاحریغ مھ ملاس لقع هاگن زا "یداصتقا لوغ" نیا

 ناش لباقم رد اوق مامت اب لمع نادیم رد اما ،"تسا نات ذوفن ۀحاس ناتسناغفا"ھک درک میھفت اھنآ ھب اھ

 ...و دیگنج

 قیفر ،ناتسناغفا رب یماظن مجاھت زاغآ نامھ رد دیاب ،دندوب یم رادروخرب میلس لقع زا اھسور رگا

 خیس ھن ات ،دندرکیم ررقم دوخ یماظن – یسایس رواشم و لباک روھمج سیئر ار یک هرت دمحمرای

 ".بابک ھن و تخوس یم

 متسیس بیرخت .دیدرگیم لامعا ھھبج بناج ودرھ یاھناغفا یالاب یگ هراوآ و نوخ ،گنج راشف... "

 ھلباق و نارینجنا ،ناروتکد ،ناملعم لتق ،اھ لپ نداد راجفنا ،قرب یاھ ھیاپ ،اھ لاناک ،یتعارز یاھ

 ار ناتسناغفا یتلود نیرومام لتق و اھ زغم رارف ، اھ رھش یالاب ینارپ تکار ،تاج ھیرق درابمب ،اھ

 ".تخاسیم رتکیدزن یبلق ھتکس ھب

 ھن ،دندرک یمن یماظن مجاھت ناتسناغفا ھب رگزواجت یاھسور رگا ،دش یمن روث سوحنم یاتدوک رگا

 زا یکی ،نوخ راشف دنچرھ ،"نوخ راشف" مھ ھن و ،دش یم لیمحت ناتسناغفا مدرم یالاب گنج راشف

 .تسا گنج یازجتیال یازجا

 یاھ میظنت ھک دنا هدرمش رب ار یتایانج مظعا تمسق لقاال ای ،مامت الاب رد یک هرت دمحمرای قیفر

 ،ندز پچ نسح ۀچوک ھب ار دوخ و دندرک مگ هار تھج اما ،دنداد یم ماجنا گنج نایرج رد "داھج"

 هداد رکذت ار نامدرابمب کی طقف ،ناش یمچرپ و یقلخ نارکون و رگزواجت یاھسور تایانج مامت زا

 ،ینیچربخ ،یسوساج زا ھک تسیلاح رد نیا ،دنا ھتخادنا الم ندرگ ھب ار الب و هللا ھمھ رگید و دنا

 ،یناسنا ریغ و دتمم یاھ ھجنکش ،ناگ هدش ریگتسد ۀفقوالب تاقیقحت ،یزورابش یاھ یریگتسد

 ھب ،یسور رکیپلوغ تارایط زا ار ناینادنز ،اھ ندرک روگ ھب هدنز ،اھ ماع لتق ،اھ نتخاس ینادنز

 وج کی داجیا ،روشک رساترس رد یعمج ھتسد یاھ روگ داجیا ،اھ ندیرب اپ و تسد ،اھ نتخادنا ایرد
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 و هدادن یرکذت چیھ اھ یمچرپ و اھ یقلخ تیانج و مرج کی و رازھ و تشحو و سرت و قانتخا

 .دنک یم ھصالخ درابمب کی ھب ار ھمھ

 :دنھدیم ھمادا یک هرت دمحمرای قیفر بانج

 ریزو هدش یسدنھم تکرح١٩٧٩ لاس رد یوروش یماظن ھلخادم یارب یگ هدامآ یا ھناد نیرخآ ... "

 رفس یھت نایم هدعو و نیما هللا ظیفح اب کیدزن ھطبار داجیا اب ھک دوب یھاش اغآ ناتسکاپ ھجراخ

 زا دعب نیما هللا ظیفح .تشاداو ھلجع ھب ار نایوروش لباک ھب ناتسکاپ یماظن ربھر عوقولا بیرق

 یک هرت دمحمرون یبالقنا یاروش سیئر و شیوخ داتسا لتق و لاس نیمھ )ربماتپس( ھلبنس هام یاتدوک

 .تشاد جراخ و لخاد رد طباور شرتسگ ھب دیدش زاین و دوب ھتفرگ رارق یجراخ و یلخاد یاوزنا رد

 اوزنا زا ار دوخ ات یو یارب دوب یا یسایس تصرف کی ناتسکاپ ناربھر رفس و اھ تاقالم راکتبا

 تالایا هراشا ھب ناتسکاپ بناج زا راکتبا نیا اما و .دھد تاجن قلخ بزح لخاد رد یگ هدنگفا رس و

 ".دشیم نھپ تشاد دوب اھ یوروش یارب یماد هدحتم

 "خ.د.ح" ،دنتشاد ناتسناغفا ھب ار یماظن زواجت تابیترت اھسور ،ھکنیا درک ضرع دیاب ناش تمدخ

 ھمدقم نیا و دوب زواجت یارب یا ھمدقم طقف روث نینوخ یاتدوک ،دندوب هدرک داجیا روظنم نیمھ ھب ار

 ناتسکاپ یماظن ربھر ھک دوبن اھسور یارب یلکشم چیھ الاح ؛دمآرد ارجا ۀلحرم ھب "خ.د.ح"طسوت

 ،هام ود یکی ای و ھتفھ کی ،ھبش کی ،زواجت نینچ تامدقم .درک یمن ای ،درک یم رفس ناتسناغفا ھب

 .تشاد ترورض یکیتسژول و یماظن تابیترت اھ هام ھب ھکلب ؛ھن

 یارب یماد هدحتم تالایا هراشا ھب ناتسکاپ بناج زا راکتبا نیا اما و "دنسیون یم بانج نآ ھکنیا

 ".دشیم نھپ تشاد دوب اھ یوروش

 ،دیمان ناتسکاپ "راکتبا"ارنآ دوش یمن سپ ،دشاب هدوب هدحتم تالایا زا هراشا امش یاعدا ھب رظن رگا

 .مدشن ھتسناد نیرتمک نیا ار "دش یم نھپ تشاد" ینعم ،رگید فرط زا

 ".دوب ھتخاس رت هاتوک ناتسناغفا رد ار یوروش ھلخادم نامز رت لبق هامود نیما هللا ظیفح یاتدوک..." 

 ار ناتسناغفا ھب زواجت نالپ اھسور ھک دنکیم فارتعا دوخ ،یک هرت دمحمرای قیفر تمسق نیا رد

 وج و تسج لیلد نآ سپ ،تخادنا ولج ھب هامود ار نالپ نآ ،"نیما هللا ظیفح یاتدوک" اما ،دنتشاد

 هام ود"رگید فرط زا ،دروخ یم گنس ھب ًالماک ،ناش تاراھظا نیا اب ،یک هرت قیفر یاھ ندرک

 .تسا یئاشنا و یئالما شحاف طلغ کی "رت لبق هامود" و تسا تسرد "لبق

 تردقربا نیا یناھج نافیرح یاھ وزرآ نیرتگرزب زا یکی ناتسناغفا ھب یوروش داحتا یماظن ھلخادم "

 ".دیشوپ لمع ھماج هدش نالپ و ھنارایشوھ تروصب ھک دوب
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 ۀیس ور ھک تسا نیا دناسر یم تابثا ھب ھک ار ھچنآ اما ،تسا تسرد ،یک هرت بانج نانخس نیا
 نیرتگرزب بکترم ،"یتسیلایسوس ماظن نیرتگرزب "،یک هرت دمحمرای قیفر ۀتفگب ای و ،یوروش

 یتیانج وچمھ بکترم ات دنتخاس رخ ار اھسور ،اھ یئاکیرما ،روھشم ۀتفگب و دش یسایس تقامح

 ،بانج نآ یاکاک ،یک هرت دمحمرون لومش ھب ،اھ یمچرپ و اھ یقلخ ھک تساجنیا لاوس اما ،ددرگ

 هرخ"ناونع وا ھب مدرم ھک تسا هدوبن اجیب ،دندش رخ ِرخ ،یرادمتردق زور راھچ یارب تقیقح رد

 .دندوب هداد ار "یک

 فیعض یلخاد لادج رد ھک ار ناش نیدحتم و قلخ کیتارکومد یاھ ورین ھمھ زا رتشیب ھلخادم نیا" 

 ".دومن فیعضت ،دندوب هدیدرگ رت

 ار "قلخ کیتارکومید یاھ ورین" ،ناتسناغفا ھب اھ سور یماظن زواجت !یبلاج لیلحت بجع ھچ

 و یلخاد تافالتخا رثا رد١٣۵٧روث متفھ سوحنم یاتدوک ھک هاگنآ ،یک هرت بانج ھن .دومن فیعضت

 رازھ دصکی زا شیب مازعا ھب اھسور ،دش ھجاوم تسکش ھب ،ناتسناغفا رساترس رد یمدرم مایق

 یاھ مایق ۀنایشحو و دیدش بوکرس و یماظن -یلام راشرس یاھ کمک و ناش رگزواجت رکاسع

 کربب ِففخم( فوکبرتسم ،اھ سور ھکنیا هاگن زا ،یلب اما ،درک تیوقت ار نایچاتدوک ،یمدرم

 یاقفر زا ار یتخس تابرض اھ یقلخ ،دندرک بصن لباک رد تردق ۀکیرا رب ار )شورف نطو لمراک

 یتمدخشوخ تھج اھ یمچرپ و اھ یقلخ ھکنیا ینعی .دندوب رگ هراظن مھ اھسور و دندروخ دوخ یمچرپ

 هدومن اھ یمچرپ قح رد اھ یقلخً البق ھک یراک .دندیشک غیت مد زا ار رگیدمھ ،سور نابابرا ھب

 .دندوب

 ھحاس ناتسناغفا ھک دندرکیم میھفت اھ یوروش ھب یناسآ ھب اھ تفایض رد ییاکیرما یاھتامولپید" 

 یروط یسوساج یزاب .دیشاب ساسح شیوخ یبونج تادحرس رد ات دیراد قح امش و تسا نات ذوفن

 ".دنکشب یداصتقا لوغ نیا رمک ات دشاب دوجوم ناتسناغفا رد ینامزنآ ات یوروش یاپ ھک دوب

 تفایض رد دوش یم ھنوگچ ھنرو ،تسا هدوب رضاحریغ مھ ملاس لقع هاگن زا "یداصتقا لوغ" نیا

 ناش لباقم رد اوق مامت اب لمع نادیم رد اما ،"تسا نات ذوفن ۀحاس ناتسناغفا"ھک درک میھفت اھنآ ھب اھ

 ...و دیگنج

 قیفر ،ناتسناغفا رب یماظن مجاھت زاغآ نامھ رد دیاب ،دندوب یم رادروخرب میلس لقع زا اھسور رگا

 خیس ھن ات ،دندرکیم ررقم دوخ یماظن – یسایس رواشم و لباک روھمج سیئر ار یک هرت دمحمرای

 ".بابک ھن و تخوس یم



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 متسیس بیرخت .دیدرگیم لامعا ھھبج بناج ودرھ یاھناغفا یالاب یگ هراوآ و نوخ ،گنج راشف... "

 ھلباق و نارینجنا ،ناروتکد ،ناملعم لتق ،اھ لپ نداد راجفنا ،قرب یاھ ھیاپ ،اھ لاناک ،یتعارز یاھ

 ار ناتسناغفا یتلود نیرومام لتق و اھ زغم رارف ، اھ رھش یالاب ینارپ تکار ،تاج ھیرق درابمب ،اھ

 ".تخاسیم رتکیدزن یبلق ھتکس ھب

 ھن ،دندرک یمن یماظن مجاھت ناتسناغفا ھب رگزواجت یاھسور رگا ،دش یمن روث سوحنم یاتدوک رگا

 زا یکی ،نوخ راشف دنچرھ ،"نوخ راشف" مھ ھن و ،دش یم لیمحت ناتسناغفا مدرم یالاب گنج راشف

 .تسا گنج یازجتیال یازجا

 یاھ میظنت ھک دنا هدرمش رب ار یتایانج مظعا تمسق لقاال ای ،مامت الاب رد یک هرت دمحمرای قیفر

 ،ندز پچ نسح ۀچوک ھب ار دوخ و دندرک مگ هار تھج اما ،دنداد یم ماجنا گنج نایرج رد "داھج"

 هداد رکذت ار نامدرابمب کی طقف ،ناش یمچرپ و یقلخ نارکون و رگزواجت یاھسور تایانج مامت زا

 ،ینیچربخ ،یسوساج زا ھک تسیلاح رد نیا ،دنا ھتخادنا الم ندرگ ھب ار الب و هللا ھمھ رگید و دنا

 ،یناسنا یرغ و دتمم یاھ ھجنکش ،ناگ هدش ریگتسد ۀفقوالب تاقیقحت ،یزورابش یاھ یریگتسد

 ھب ،یسور رکیپلوغ تارایط زا ار ناینادنز ،اھ ندرک روگ ھب هدنز ،اھ ماع لتق ،اھ نتخاس ینادنز

 وج کی داجیا ،روشک رساترس رد یعمج ھتسد یاھ روگ داجیا ،اھ ندیرب اپ و تسد ،اھ نتخادنا ایرد

 و هدادن یرکذت چیھ اھ یمچرپ و اھ یقلخ تیانج و مرج کی و رازھ و تشحو و سرت و قانتخا

 .دنک یم ھصالخ درابمب کی ھب ار ھمھ

 دراد ھمادا


