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 ناگرزاب ناروپ تشذگرد درگلاس نیتسخن مسارم شرازگ

سانش قح بارت زا وا ءهراب رد ینخس و
 ۸۰ِ بیر**ق( یعم**ج ،نا**گرزا**ب نارو**پ ت**شذ**گرد درگ**لا**س نیت**سخن تب**سان**م ه**ب ،۲۰۰۸ سرا**م ۹ هبنش#ی

 و دنت***فای روض***ح یصوص***خ ییام***هدر***گ کی رد ،سیرا***پِ ز**ِ*شالر**ِ*پ نات***سرو***گ رد وا یاق***فر و نات***سود زا )رف***ن
 ۳ ت**عا**س زا .د**ندو**ب هد**مآ کیژل**ب و نا**ملآ زا ،ا#یر**مآ زا ،رود هار زا نا**نآ زا یخر**ب .دنت**شاد یمار**گ ار وا دای
 یم یراد*هـگن نآ رد نارو*پ رتسـlا*خ هl یل*حـم زا ا*ه نآ .دات*فا هار ۳۵ ءهعط*ق تم*س ه*ب تیعم*ج ر*هظ زا دع*ب
 هت***سب شق***ن »ا***پر***ب ا***ه هدیا ،کا***خ ر***ب ا***هد***سج« :و***گو***ه روت#یو فورع***م ءهلم***ج ،یو ما***ن زا ریغ نآ ر***ب و دو***ش
 دو*ب هت*شو*ن نارو*پ ءهرا*ب رد هl ار یبلطم سان*ش ق*ح بار*ت سپ*س .د*ندو*من مارت*حا یادا وا ه*ب و د*ندرl رادید
.دناوخ

 یتسیشا*ف د*ض و یر*گراl تازراب*م رگ*نایا*من و روآدای هl یریسم زا تیعم*ج نخ*س نیا نایا*پ زا س*پ
 تسیشا**ف و ا**ه یزا**ن تایان**ج هیلع دو**بدای یا**هان**ب و ا**ه همسج**م ریسم نیا رد .ت**شذ**گ ت**سا هس**نار**ف مدر**م
 و یوس***نار***ف یا***ه تسینومl زا یرایسب راز***م نینچمه و ایناپ***سا یل***خاد گن***ج و مود یناه***ج گن***ج یط ا***ه
.دید ناوت یم ار نومl راوید

 و گرز**ب ءه**بر**جت نیا دای ه**ب ،هدادر**س لا**نویسا**نرت**نا دور**س نات**سود زا یخر**ب نومl راوید ی#یدز**ن رد
.دنتشاذگ نومl راوید رانl رد یلگ هتسد یناریا یاهدرانومl دای هب زین

 زا نات***سود زا ن***ت دن***چ هl م***ه یها***توl ملیف و د***مآ لم***ع ه***ب یرصتخ***م یئاریذ***پ نات***سود زا ه***فاl رد
.دش هتشاذگ شیامن هب ،دندوب هدرl هیهت دوخ را#تبا هب ناروپ ءهزرابم و یگدنز

.دنl یم یرازگساپس اقفر و ناتسود ءهمه زا را#یپ و هشیدنا
*  *  *  *  *  *  *  *

:سانش قح بارت نانخس

ناتسود مالس
نایاقآ و اه مناخ ،اقفر ،زیزع ناتسود

 ت*سا نارو*پ ه*ب ام*ش نیرید یاهتبح*م ءه*مادا نیا .میرازگ*ساپ*س تیاه*ن یب ا*ج نیا رد نا*تروض*ح زا -
.یربارب و یدازآ ءهتفیش نز کی ،زرابم ناسنا کی ناونع هب وا هب مارتحا و

 موهف*م .د*ش شو*ما*خ هl دو*ب سرا*م ۸ ءه*نات*سآ رد .درذ*گ یم نا*گرزا*ب نارو*پ ت*شذ*گرد زا لا*س کی -
 زا یشخب ار ندو***ب یدیعبت هl دو***ب نایدیعبت ا***م زا ی#ی وا .ت***شاد یدو***جو ییانع***م وا یار***ب نز یناه***ج زور
 یمال***سا یرومه***ج میژر و تنطل***س میژر ا***ب شیو***خ یبالق***نا تف***لاخ***م ر***ب و ت***سنادیم شیو***خ یسایس تیو***ه
.تشاد یم ساپ ناج هب و دیزرو یم دیlأت

 ه***ب هl داد ناش***ن حو***ضو ه***ب ل***خاد رد ه***چ و روشl جرا***خ رد ه***چ وا ت***شذ***گرد رب***خ ءهدرت***سگ کاوژ***پ



۲

۳

 یتاقب**ط ءهزراب**م نادیم زا رار**ف و میل**ست روآ شدن**چ جاو**ما و »دود ه**ب هت**فر**گ یا**ه نزور« و ا**ه یگت**سخ م**غر
 نوچم*ه و د*نراد یم هگ*ن رود ثداو*ح دربت*سد زا ار یعم*ج ءهظ*فا*ح هl یناسl د*نا ناوار*ف یناس*نا ءه*نالدا*ع و
 نا*********نآ ءهم*********ه زا میناد یم مزال دو*********خ ر*********ب ا*********ج نیمه .دننl یم ظف*********ح ار دو*********خ یترار*********ح ت*********شذ*********گر*********س دالو*********ف
.تس یتسینومl و یبالقنا دروخرب کی ءهنومن ام یارب وا یگدنز اما تفر ناروپ یرآ .مینl یرازگساپس

 زا .ت****سوا یگد****نز رد ط****خ نیر****ت ماود ا****ب و نیر****ت ینالو****ط نیا :یسنج ضیعبت ا****ب رمت****سم ءهزراب****م -
lدوlریغ و یتنس ءهع***ما***ج و هداو***نا***خ رد ار نآ و دیمزر یسنج ضیعبت یعا***جترا ءهدید***پ نیا ا***ب یریپ ا***ت ی 
 و داد یم ناش*ن نا*نز دو*خ نیب رد یتح و پ*چ یا*ه نا*مزا*س رد ،یسایس یا*ه نایر*ج رد ،ب*هذ*م رد ،یتنس
.درl یم داقتنا

 ب**هذ**م و تن**س و خیرا**ت و هع**ما**ج رد ار نآ .در#ن دود**حم شدو**خ ه**ب ار یسنج ضیعبت خل**ت ءه**بر**جت -
 ا***ب ار هزراب***م نیا ادت***با .د***بایب هرا***چ هار شیو***خ تا***نا#ما و نا#م و نا***مز ءهدود***حم رد دیشوl و درl لاب***ند
 .دو*ب لوا در*گا*ش لا*س ر*ه و د*نا*سر هاگش*ناد ه*ب ار دو*خ .تخیمآ رد یسایس و یعامت*جا و یگنهر*ف ءهزراب*م
 بیقعت درو****م و ت****شاد تیلاع****ف د****هشم رد ۱۳۴۲ ا****ت ۱۳۳۹ یا****ه لا****س یسایس یا****ه تیلاع****ف و تار****هاظ****ت رد
.تفرگ رارق کاواس

 و دو***ب ه***نارت***خد سراد***م یایفارغ***ج و خیرا***ت ریبد یتد***م .ت***فر نار***هت ه***ب راl و س***ناسیل قو***ف یار***ب -
.دش هافر ءهنارتخد ناتسریبد ریدم سپس

 راl ا*ب دو*ب ناریا قل*خ نید*هاج*م نا*مزا*س دار*فا نیت*سخن زا هl نا*گرزا*ب روصن*م شردار*ب قیر*ط زا -
.دش ل#شت نیا وضع نز نیتسخن و دش انشآ یتالی#شت

 و دنت*خادر*پ یلمع و یرظ*ن کراد*ت ،یهد*نا*مزا*س ،یشزو*مآ تیلاع*ف ه*ب نید*هاج*م ،رتشیب ای لا*س ش*ش
.دوب هارمه نانآ اب ناروپ

 و یرب***هر ما***متَ ابیرق***ت و د***مآ دراو ۱۳۵۰ رویر***هش لوا رد نید***هاج***م نا***مزا***س ر***ب هl یا ه***بر***ض ا***ب -
lد**ش ور**بور هزا**ت یا هفیظو ا**ب نارو**پ ،د**ند**ش ریگت**سد دع**ب ها**م ود ا**ت نآ لوا ءهدر یا**هردا lیئا**ناو**ت نآ رد ه 
 .یا هدوت راl ینعی :تشاد یریگمشچ

 رد ،نارگید رانl رد داژ**********ن فینح ر**********سمه و نا**********مزا**********س یمید**********ق وض**********ع ناون**********ع ه**********ب نارو**********پ هl یشقن
 ناد*نز ا*ب طاب*ترا رو*ط نیمه .ت*فر*گ یم ار*ف ار رف*ن د*ص نیدن*چً الم*ع ت*شاد هد*هع ه*ب ا*ه هداو*نا*خ یهد*نا*مزا*س
 زاین هl یئا****ه هداو****نا****خ یار****ب یلا****م کمl یروآ عم****ج و ا****ه هیعا****فد و تالاق****م و تا****عال****طا و راب****خا لاقت****نا و
 ا**ب هl یناسl ه**ن و ،شدو**خ ه**ن هl یوح**ن ه**ب اهنیا ءهم**ه و .نا**نآ یگدن**مزر ءهیحور ظف**ح یار**ب شال**ت ،دنت**شاد
 و دیما و تراس***ج و را#تبا و شو***ه زا یهجو***ت ل***با***ق نازیم هم***ه ا***ه نیا .دننیبب یبیسآ د***ندو***ب طاب***ترا رد وا
.دوبن اهنت و درl یم راl ل#شت کی رد وا هl تس یعیبط .تشاد مزال دوخ ندرl شومارف و تیدج

 شریگت**سد ا**ت د**ندو**ب هتخیر ه**سرد**م ه**ب هl کاوا**س نارو**مأ**م ت**سد زا د**ناو**ت یم ۵۲ تشهبیدرا رد -
lرار**ف دنن lترد**ق .فلتخ**م یا**ه لم**حم ا**ب یمیت ءه**نا**خ رد یگد**نز دید**ج ءه**بر**جت .دراذ**گ یم لا**ق ار اه**نآ و دن 
 هl هدرl یم لق*ن مید*ق یاق*فر زا ی#ی هl هدو*ب یرو*ط وا رد نا*نآ دامت*عا بل*ج و ا*ه هیاسم*ه ا*ب یریگ طاب*ترا
 اهن*ت ه*ن هl هدید یم هت*شگ یم زا*ب ه*نا*خ ه*ب مه*م کراد*م ا*ب هارم*ه و حل*سم ،یتینما یا*ه هیفصت زا س*پ یتقو
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 و تف**گ و پ**گ لوغش**م هیاسم**ه نا**نز ا**ب و هت**سشن ه**نا**خ ها**گرد رد بور**غ ت**قو نارو**پ ه#لب ،ت**سا م**لا**س ه**نا**خ
 و یتاراشت*نا یا*هراl و ا*هرار*ق یار*جا و یمیت ءه*نا*خ ءهرود نیمه زا نارو*پ باذ*ج تار*طا*خ زا ی#ی .ت*سو*گ
.دوب هدربن دای زا ناتسرامیب ریخا ءهرود نیمه ات هl تسوا ندوب حلسم تذل ،هریغ

 ت*****حتً ادید*****ش هl ار رگید رف*****ن دن*****چ و وا نا*****مزا*****س ،۵۳ دادر*****م ر*****خاوا رد ،مین و لا*****س کی زا س*****پ -
 هl یدو***جو ا***ب .دت***سر***ف یم دادغ***ب و توریب ه***ب ینعی ،روشl جرا***خ ه***ب نات***سناغ***فا هار زا د***ندو***ب سیلپ درگیپ
 رد یئویدار تیلاع****ف ه****ب کمl رد ه****چ .د****هد یم قیبطت طیار****ش ا****ب ار دو****خ ،دو****ب هت****خان****شا****ن شیار****ب زیچ هم****ه
 نود*ب .توریب دع*ب و قش*مد رد نیط*سلف رم*حا لال*ه نات*سرامیب رد نیط*سلف مدر*م ا*ب یرا#مه رد ه*چ ،دادغ*ب
 ل**ها و ا**ه هیاسم**ه ا**ب زین و نات**سرامیب ود نانlراl نیب ار شدو**خ جیرد**ت ه**ب نان**چ د**ناد**ب یبر**ع نا**بز هl نآ
 د***مآ و ت***فر ا***ه نآ ا***ب و دنت***خان***ش یم - ت***س یناغ***فا دو***ب هتف***گ هl - ار وا ا***ه یلیخ هl دو***ب هدرl ا***ج هل***حم
 تراس*ج و دو*ب هتسیز الیت*ش و ارب*ص ها*گودرا رد  اه*نآ ا*ب هl ار نیط*سلف مدر*م مت*س و جنر ءهر*طا*خ .ت*شاد
 .در#ن شومارف زگره ار ناشدیما و

 یlر**ت .درl راl لت**ه رد زین و یزود یر**س ها**گراl رد .د**نارذ**گ )ارا#نآ( هیlر**ت رد م**ه لا**س کی دود**ح
 فیا****ظو ه****ب لا****ح نیع رد .درl یم رار****قر****ب طاب****ترا ارا#نآ سو****لوا ءهل****حم ریقف مدر****م ا****ب ت****حار و ت****سناد یم
 هرود نیمه رد .ت**خادر**پ یم هریغ و روشl نآ ه**ب روشl نیا زا حال**س لاقت**نا ا**ت هت**فر**گ شزو**مآ زا ینا**مزا**س
.دش هارمه نامزاس یژولوئدیا رییغت اب هl تسا

 یدازآ یار*ب قل*خ ءههب*ج نازراب*م رانl رد یتد*م سپ*س و د*نارذ*گ یبیل رد نا*مزا*س رت*فد رد م*ه یتد*م
.تفر رافظ و یبونج نمی هب نامع

 و یرا#مه و ند*****ش تسیسlرا*****م لیلد ه*****ب ار وا شمید*****ق نات*****سود و ناشیو*****خ زا یخر*****ب ،مایق زا س*****پ
 هشیمه ا*ما ،د*نداد رار*ق مش*خ و یئانت*عا یب درو*م را#یپ نا*مزا*س ینعی ،یتسینومl نا*مزا*س کی ا*ب یهارم*ه
 ه*ب ا#تا ا*ب ه#لب ،د*شن سویأ*م و هدرو*خر*س اهن*ت ه*ن ،ت*فر*گ را#ب نا*نآ ر*بار*ب رد ار دو*خ ءه*نایو*ج هزراب*م ءهیحور
.داتسیا شیوخ عضوم رب دوخ یئاناوت و هبرجت

 لا***س ۲۵ هl وا دیعبت ءهرود .دیسر هیlر***ت ه***ب یفخم روط***ب و د***ش جرا***خ ناریا زا ۱۳۶۱ نیدرور***ف رد
 ه**ب دورو یا**هزور نیت**سخن زا شاع**م رار**ما یار**ب شال**ت :دو**ب هارم**ه رگید عو**ن زا یئا**ه شال**ت ا**ب دیشl لو**ط
 ،نانم**شد و نات**سود و دید**ج ءهع**ما**ج ه**ب درو**خر**ب رد یبالق**نا یا**ه پیسنر**پ و یقال**خا لو**صا ظف**ح ،هس**نار**ف
 ا***ب زیمآ ر***هم و ه***نات***سود ءهط***بار ظف***ح ،عب***ط ت***عان***م ا***ب یداصت***قا لالقت***سا ظف***ح یار***ب یئو***ج ه***فر***ص تیاه***ن
lیناس lیت**شذ**گر**س ءهرا**ب رد ل**مأ**ت و هع**لاط**م ،ت**فر**گ یم رار**ق نا**نآ ا**ب طاب**ترا رد ه lو ،میا هت**شاد یگمه ه 
 فلتخ***م یا***ه ه***صر***ع رد یمال***سا یروهم***ج میژر هیلع دن***ناو***ت یم نایدیعبت هl یا هزراب***م رد تlراش***م هژیو***ب
 ،سرا**م ۸ تب**سان**م ه**ب یتا**عامت**جا یراز**گر**ب ،ددعت**م یا**ه نا**مدای یراز**گر**ب رد لاع**ف تlر**ش .دن**شا**ب هت**شاد
 ًالl و ،نایوجش*ناد ،نا*نز ،نار*گراl ق*ح رد یمال*سا یروهم*ج هl یتایان*ج هیلع یعم*ج تا*ضارت*عا رد تlر*ش
 نارگ****لاغ****شا هیلع ،قار****ع رد یئا#یر****مآ نار****گزوا****جت هیلع تار****هاظ****ت رد نینچمه .دنl یم لام****عا ناریا مدر****م
 زا ،مت******س ت******حت یا******ه قل******خ ا******ب لم******ع و راتف******گ رد م******ئاد یگت******سبمه زار******با و نانب******ل و نیط******سلف رد یلیئار******سا
.کیز#م ات ناتسناغفا

 ادا یمهس رت*هب یئایند شیادیپ رد ا*ت تسیز ،دنl هزراب*م دو*جو*م یا*ه مت*س ا*ب هl نآ یار*ب تسیز وا
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lیا****ه یدا****ش ءهم****ه ا****ب ار نتسیز .د****ش زین نینچ و دریمب هنح****ص یور ت****شاد وزرآ هشیمه ،دن lه****ب ش#چو 
.تشاد تسود یناسنا یاه فده نیمه رطاخ

 ه*ب یئانع*م و فد*ه نتسیز ر*گا هl دو*ب دقتع*م و د*ش یم نیگمشخ دن*شا*ب هl ا*جر*ه نا*گدیدمت*س جنر زا
.دبای نایاپ رتدوز هچره هl رتهب نامه ،دشاب هتشادن متس و رامثتسا زا یراع یئایند یوس

 ه***ب ار یا هت#ن میراد ت***سود ور نیمه زا .ت***سا هدر***من وا ءهزراب***م ا***ما ،در**ُ*م نارو***پ یمار***گ نات***سود
 ه***ب قلعت***م م***ه و ت***سا نایر***ج فال***خ نارو***پ دو***خ لث***م م***ه اریز ت***سا مه***م صوصخ***ب هl مینا***سر***ب نات***عال***طا
 یا**ه شیار**گ هl .نا**گرزا**ب نارو**پ داینب ما**ن ه**ب میت**سه یداینب سیسأ**ت کراد**ت راl رد ا**م هl نیا نآ و ،هدنیآ
 لا**س ود ر**ه ای ،لا**س ر**ه هl ت**سا نیا داینب سیسأ**ت زا فد**ه .دریگ ر**ب رد د**ناو**ت یم ار یبالق**نا پ**چ عونت**م
 و ،نا***نز شبن***ج ،یتسینومl شبن***ج ،یر***گراl شبن***ج :ریز تا***عو***ضو***م زا ی#ی ءهرا***ب رد هl یباتl نیرت***هب ه***ب
 .ددرگ ادها هزیاج ،دوش همجرت ای نیودت یسراف نابز هب هتیسیئال

 یونع***م و یدا***م ثاریم ه***ب ا#تا ا***ب د***شوl یم داینب نیا یلو ،هت***شاد دو***جوً اعب***ط یملع و یبدا ز***ئاو***ج
 یا هژیو جرا ،د*ش رlذ هl یتا*عو*ضو*م ءهرا*ب رد قیقحت یار*ب نادن*م ه*قال*ع تlراش*م و یرا#مه هتب*لا و نارو*پ
.دوش لئاق

 موم****ع عال****طا ه****ب یروژ تئیه و نآ راl ءه****بو****چرا****چ ،ت****فر****گ دو****خ ه****ب یمسر ل#ش داینب نیا هl ینا****مز
 میهاو****خ یرا#مه یا****ضاق****ت ،دننl تlراش****م دن****ناوت****ب مینl یم ر#ف هl یناسl و ا****هورین زا و .دیسر د****هاو****خ
lنیرت**هب ءهزیا**ج میدق**ت ر**ب هوال**ع د**ناوت**ب داینب میراودیما .در lه**ب ع**جار زا**ب م**ه داقت**نا و ثح**ب تاسل**ج ،بات 
.درشف دهاوخ یمرگ هب ار هدنهد یرای یاه تسدً اعبط و .دنl اپرب قوف لئاسم

 تیلاع**ف یلصا ءهنیمز هl م**ه یفطا**ع ءهت#ن دن**چ ه**ب ،یسایس و یتازراب**م راتف**گ رانl رد دیهد**ب هزا**جا
.منl هراشا ،هدوب ریخا نرق مین یط ناروپ لسن یسایس یاه

 ،منl ریوص*ت یل#ش نیر*ت ها*توl رد کرت*شم یگد*نز لا*س ۳۵ زا س*پ هژیو*ب ار وا دیهاوخ*ب ن*م زا ر*گا
 و نا*********گدیدمت*********س زا عا*********فد رد شا یسایس ع*********ضاو*********م مناو*********ت یم یتح ن*********م .دیشl م*********هاو*********خ گرز*********ب بل*********ق کی
 .مناجنگب نآ رد و منl فیرعت گرزب بلق نیمه اب )دنشاب هl ایند یاج ره رد( ار هعماج ناش#تمحز

 رد هl روصن*******م شردار*******ب زا رادید یار*******ب نارو*******پ مدید ۱۳۴۲ لا*******س نات*******سبا*******ت رد ار وا هl را*******ب نیلوا
 .دو***ب هدروآ ن***غور بل***ح کی و هویم قودن***ص دن***چ شدو***خ ا***ب د***هشم زا .دو***ب هد***مآ نار***هت ه***ب دو***ب رص***ق ناد***نز
 نیا ،ا*ه یرازا*ب صوصخ*ب ،ا*ه لا*س نآ یا*ه یناد*نز یخر*ب م*سر ،دو*ب هدرواین شردار*ب یار*ب اهن*ت ار ا*ه نیا
 نایناد***نز عم***ج یار***ب ار را***ب و راو***خ نیا ،س#ع ر***ب نارو***پ .دنت***خد***نا یم ه***نا***گاد***ج ءهرف***س دو***خ یار***ب هl دو***ب
.تشاذگ یمن یقرف نارگید و شردارب نیب هl ارچ ،دوب هدروآ

 هت**فر**گ ترو**ص نآ زا س**پ و ۵۰ - ۴۰ یا**ه لا**س نویبالق**نا ق**ح رد هl یئا**ه فیر**حت نیر**تد**ب زا ی#ی
 .د**ندوب**ن دل**ب ت**نوش**خ ز**ج یزیچ و د**ندیمهف یمن ار قش**ع یانع**م ،دنت**شاد**ن هف**طا**ع ا**ه نآ ایو**گ هl ت**سا نیا
 و در****ف ءهدود****حم زا ار یصخش قش****ع ءهریاد ا****م .ت****سا ه****نا****ضرغ****م یتح ه#لب ،ضح****م هابت****شا اهن****ت ه****ن نیا
 ه**ن ۵۰ یا**ه لا**س زا**غآ رد هl دو**ب لیلد نیمه ه**ب نارو**پ و میت**ساو**خ یم ر**تار**ف یلیخ روشl و تل**م و هداو**نا**خ
 ه*نامیمص ءهط*بار زراب*م یا*ه هور*گ ءهم*ه و یئاد*ف یا*ه هداو*نا*خ ا*ب ه#لب ،دو*ب نید*هاج*م ر*هم ور*گ رد ش*لد اهن*ت
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.تشاد
 هچ*ب ر*ب هl م*ه یمت*س زا ،تخیر یم ش*ترو*ص یانه*پ ه*ب کشا یراتخ*م و هدنیو*پ ءه*نایشحو لت*ق زا ر*گا

 ه*ب ار ینیط*سلف یا*ه هچ*ب نآ زا ن*ت ود ،راخت*فا ا*ب و دیشl یم جنرً ادید*ش دور یم نیط*سلف ءه*ضافت*نا یا*ه
 .تفریذپ یدنزرف

 ا*ب .دوب*ن دود*حم ناد*بً الم*ع ،دو*ب هارم*ه وا یسایس کرد ا*بً ادید*ش هl لا*ح نیع رد شا هف*طا*ع و ر*هم
 ءهط*بار نایان*شآ و نا*ما*ه هیاسم*ه ا*ب د*ناد*ب یت*سرد ه*ب ار هس*نار*ف نا*بز هl نآ یب شرا*قو و زیمآ مارت*حا هاگ*ن
 یوس***نار***ف یا***ه هیاسم***ه زا یخر***ب ،ش***گر***م زا س***پ هl ت***شاد یگزا***ت میار***ب یلیخ .درl یم رار***قر***ب زیمآر***هم
.دنتساوخ یم نم زا ار شس#ع و دنتخیر یم کشا شیارب نام

 ت*شو*ن نا*نآ ه*ب زیمآ ر#شت یا ه*ما*ن ،درl یم کر*ت ار نات*سرامیب ش*ند*ش یرت*سب لوا ءهرود رد یتقو
 ار شت***سد نارات***سر***پ زا ی#ی روط***چ ،هیر تخ***س شیا***مزآ کی زا ند***مآ شوه***ب زا س***پ هl دروآ یم دای ه***ب و
.تسا هدرشف یم زیمآرهم

 شر**سمه و کرا**فال ل**پ راز**م زا ،ا**ج نیمه ینعی ،د**مآ یم نومl راوید یا**پ یتب**سان**م ه**ب هl ت**قو ر**ه
 یگد**نز ه**ب د**ندید یمن دیفم یعامت**جا یگد**نز یار**ب ار دو**خ هl د**ندیسر ینس ه**ب یتقو ودر**ه هl( سlرا**م ارو**ل
 .دوتس یم ار اه نآ و درl یم ندید )دنداد نایاپ دوخ

 نا******بز رد هl یداژ******ن و ،یسنج ضیعبت عو******ن ر******ه ا******ب .دو******ب نرد******م رایسب ،شر******ها******ظ فال******خ ر******ب نارو******پ
 ا*ه ضیعبت نیا زا .درl یم نایب حو*ضو ه*ب ار نآ و دو*ب ف*لاخ*م تد*ش ه*ب ،ت*سا ناوار*ف جیار ءه*نارالا*سدر*م
 .در#یم نایب حو**ضو ه**ب ار نیا و .دو**ب رفنت**م نایپ**سور ریقحت و ،نایارگسنجم**ه ریقحت ،نا**نز ریقحت هلم**ج زا
.تشادن یتسیابردور یسl اب و ،دوب لقتسم ،دوب حیرص ناروپ هl ارچ

 نایر*ج رد ،روشl زا جرا*خ رد ای ،درl یم تیلاع*ف یمیت یا*ه ه*نا*خ رد یتقو ،لم*ع رد ه*چ وا ت*عاج*ش
 یتالی#شت نیلؤس*م یتح ،نارگید درو*خر*ب ه*ب ای اق*فر ه*ب داقت*نا رد یتح ،راتف*گ رد ه*چ و ،زر*م زا هحل*سا روب*ع
.دوب زیگنا نیسحت هشیمه و هرظتنم ریغ هاگ نم یارب شا

 رار******ق یرظ******ن تیلقا رد ر******گا .دو******ب ر******جزن******م ینعم یب فراع******ت و یراlایر ر******ه زا یدا******ع تاب******سان******م رد
 یرظ*ن هl نیا یار*ب .دیشl یمن رانl ا*ه هتیرو*تا ل*باق*م رد و درl یم عا*فد دو*خ رظ*ن زا ر*خآ ه*ب ا*ت ،ت*فرگیم
 .دش یم دعاقتمً اصخش دیاب دریذپب ار

 مر****حم و د****ش یم ینا****مدو****خ مدر****م نیب رد صوصخ****ب دار****فا ا****ب .ت****خان****ش یم ار یت****سود رد****ق نارو****پ
 تا*جن رط*خ زا ار شیاق*فر و دو*خ نا*ج درl را#تبا هl یتینما یا*ه لم*حم ا*ب هl داد خر ا*هرا*ب .ا*ه نآ رار*سا
.داد

 هل*صو*ح و را#تبا ا*ب رو*ما میظنت ،یزیر ه*ما*نر*ب ،یسان*ش ت*قو .دو*ب قیقد تیاهنیب یهد*نا*مزا*س ر*ما رد
 شدو*خ و دو*ب ر*جزن*م دن*نا*م ت#سِ یهور*گ یتح و ،ینید ،یلم یرظ*ن گن*ت زا صوصخ*ب .دو*ب شیا*ه یگژیو زا
.درl یم لمع نآ فالخ رب تسرد
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 و ن****تور****ف هملl یعقاو یانع****م ه****ب وا .ت****شاد ترف****ن ینیب دو****خ و رب#ت زا ا****ما ،دو****ب را****قوا****ب ینز نارو****پ
 ر**ب زا هl ظ**فا**ح زا رع**ش ا**هد**ص و ت**شاد یئان**شآ ظ**فا**ح ناوید و ه**مان**ها**ش ا**ب یlدوl نارود زا .دو**ب یlا**خ
.درl یم بوسحم شردام ثاریم وزج تشاد

:درl یم همزمز نم اب شا یئاهن تو#س زا لبق زور هس ود
.دنامب راود دبنگ نیا رد هl یراگدایرتشوخ مدیدن قشع نخس یادص زا

 رد*پ زا ،یدیوا*ج زور*هب ا*ت ،هت*فر*گ ینار*هت ءه*بوبح*م زا ،دنت*سه ز*شالر*پ رد هl یزیز*ع ناگتف*خ زا اجنیا
 و نارگید و نارگید و یئاف******ص تع******فر لامl ا******ت هدازازریم امین زا ،رگتیچ ا******ت شرگید یاق******فر و مالl تلیضف
.من#یم لیلجت ناش همه زا ،دنتسه یمالسا یروهمج مسیرورت ناینابرق هاگ ای نایدیعبت لیخ هl ...نارگید

 یا هوز*ج ،دو*ب وا ماه*لا عبن*م هl ،یللملا نیب یر*گراl دنم*جرا یتازراب*م تن*س و نارو*پ دای ه*ب ا*مً انم*ض
 ه***ب ،نا***تروض***ح ه***ب هl میا هدرl ر***شتنم یسرا***ف ه***ب »هزراب***م زا را***شر***س رم***ع کی ،لشیم زیئو***ل« ناون***ع ت***حت
.اجنیمه .مینl یم ادها راگدای

 ار نآ ناو****ت یم هl یریسم زا راذ****گ ا****ب ،م****ه ا****ب هl مینl یم تو****عد ام****ش زا ،دد****جم یرازگ****ساپ****س ا****ب
 یا**هدرا**نومl ءهم**ه و نارو**پ ه**ب مارت**حا یادا و ،دیما**ن »هس**نار**ف یتسیشا**ف د**ض و یر**گراl تازراب**م ءهدا**ج«
.میشاب مه اب رتشیب هظحل دنچ ات میورب ،میا هدرl ورزر لبق زا هl یا هفاl تمس هب ،یناریا

.نوتزاً اعقاو منونمم .مر#شتم یلیخ - یلیخ

).دندز فl ناروپ مارتحا هب راضح(
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