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 ِرس زا زین ام ،روشك زا جراخ فلتخم یاهرهش و ناریا رد نامدای ددعتم مسارم ِییاپرب اب نامزمه
:میراد یم رب دایرف دوخ کبس هب ــ نادیهش نامرآ ــ نامنامرآ هب یرادافو و دهعت

 یمن و هدركن شومارف ار ۶۷ و ۱۳۶۰ یاه لاس یاهراتشك صوصخ هب هك میهد ناشن و مییوگب ات ـ
،مینك

 یدازآ شورخرپ یاهنامرآ ،ناوج یاهدادعتسا ،یبالقنا یسایس یاهرداك زا نت نارازه مییوگب ات ـ
،مینك یمن و هدركن شومارف دندش هدرپس مادعا یاه هخوج هب هك ار یربارب و

 تیبثت یارب روطچ هك دنهدب سپ باسح دیاب تیرشب لك و ناریا مدرم ربارب رد هك دننادب نایناج ات ـ
 یورین همهنیا زا ار ناریا خیرات و مدرم و دندناسر شحوت زا یدح نینچ هب ار بوكرس ناش یسایس تردق
،دندرك مورحم ورشیپ و هدنزرا رایسب یناسنا

 رد یاهدایرف نآ نانچمه اه ماع لتق نآ زا ناگدرب ردب ناج ام ،نایدیعبت ام هك دننادب نایناهج ات ـ
 اه هدیا اما هداتفا کاخ رب اهدسج« رگا هك میهد ناشن ات میهد یم باتزاب ار هتفرگ نوخ هب و هدرشف ولگ
 ،یداژن ،یلم ،یتاقبط متس هنوگره اب هزرابم و یربارب ـ یدازآ یاه نامرآ رب نانچمه ام و »تس اپرب
،میراشف یم یاپ یبهذم و یسنج

 رد ًارهاظ و هدیشك نوخ هب ،ینیمخ ،گرزب دالج رما هب هك ار رفن نارازه هك مینك مالعا ات ـ
 اریز .میناد یمن هریغ و ایرد نایغط و هلزلز ناینابرق عون زا ینابرق دندش هدرپس کاخ هب مانمگ یناتسروگ
 قطنم رد و دوب ناریا رب مكاح میژر اب داضتم تسرد هك دندرك یم هزرابم ییاهنامرآ رطاخ هب اهنآ
 »هانگ یب و ریصقت یب« حالطصا هب ام نازیزع .تسا ریصقت نیرت گرزب نیا نارادمروز و ناراكمتس
،دندیمزر یم شا یژولوئدیا و هقبط و میژر نیا اب هكلب ،دنتشادن »داقتعا« اهنت .دندوب ریگیپ و زرابم ،دندوبن

 هك دنادب تسا ناریا یانهپ هب نوخ زا یمامح نویدم ار شتایح هك ناریا یمالسا یروهمج میژر ات ـ
 هدوهیب مینك شومارف ار نام هعماج دبسرس یاه لگ ،نامزیزع یاقفر ام هكنیا یارب شیاه ششوك ی همه
 مكاح عاجترا اب هزرابم یارب یرادافو یاهدنویپ ،دیعبت رد هچ و ناریا رد هچ دنشاب اجره ام مدرم و تسا
،دنراد یم ساپ ار

 ۱۳۶۷ لاس هب رصحنم یمالسا یروهمج میژر تایانج هك دننادب ناهج و ناریا رد یمومع راكفا ات ـ
 اه یرگ یشحو نیا عیسو جوم ،نآ زا دعب و لبق و ۶۰ لاس رد هكلب ،تسین یسایس ناینادنز راتشك و
 تایانج نیا ،مینك یمن شومارف ار میژر نیا تیمكاح ی هرود مامت و ۶۰ یاهلاس عیاجف ام و هتشاد همادا
 هك ینامز ات درپس خیرات هب و تشاد هگن هدنز دیاب ناوارف یاه لمأت نیودت و تارطاخ اب ،دانسا اب ار
 اپرب ناریا میژر هیلع ،دش اپرب اه تسیشاف هیلع گربنرون رد هچنآ زا رت حلاص ،یبالقنا و یقلخ یهاگداد
،دوش

 و تردق بسك یارب هك دهدب قح دوخ هب دیابن سك چیه دننادب نایناهج ی همه مه و نامدوخ ات ـ
 یرمث هب تسناوت یم هك ار یتلم یاهوزرآ نمرخ و دنك ورد تازاجم یب نینچ ار نیفلاخم دناوت یم نآ ظفح



.دشكب شتآ هب دوش یهتنم اهبنارگ
 هك یلسن تیمولظم نداد ناشن و گرزب ی هعجاف نآ رب ندرك یراز یارب هن هلاسره یاه ییآ مهدرگ

 یم و دنا هدرك ضوع گنر و تسوپ هك تس ینایناج هب عطاق یخساپ هكلب ،تفرگ رارق متس نیا ضرعم رد
 و یراكمه هیجوت یارب اهنآ .»دوبن تاركومد مه نویسیزوپا نوچ دینكن تبحص ۱۳۶۰ ی ههد زا« دنیوگ
 ار دوخ نونكا ات دنیوگ یم نینچ ۶۰ ی ههد یاه بوكرس رد ناشزیمآ تیاضر توكس ای ،ناشتكراشم
.دننزب اج اكیرمآ عبط لوبقم و لاربیل ،هدرك رییغت و بلط حالصا

 یارب ار دوخ میناوت یم دنتفگ »هن« یمالسا یروهمج هب هك ینازیزع ی هرطاخ تشادگرزب اب ام
 یاه لاس رد هك ار یراكشزاس و لاذتبا و سأی یاه هیآ ات مینك هدامآ رت یدج و رت هبناج همه یا هزرابم
.مییادزب نام هعماج یسایس یاضف زا تسا هدش زور باب هناحیقو ریخا

 هكلب ،»رشب قوقح« بوچراهچ رد هنازوسلد یمادقا هن ،تسا فیلكت عفر یارب هن مسارم نیا یرازگرب
.تسا هتشاد هگن اپرب ار ناریا میژر هك یتابسانم ی هیلك هیلع تس یسایس یمادقا

 زا میشوك یم ،میناد یم ریذپان ناربج ار یناسنا یاه هیامرس همهنیا نادقف هك لاح نیع رد ام
 یارب نانآ اب و میریگب سرد دندرواین دورف میلست رس میژر یاه هاگدادیب رد هك نانآ تراسج و یهاوخنامرآ
.مینك دهع دیدجت ناكم و نامز رهِ بسانم لاكشا رد هزرابم و تیلاعف

 زاربا دندرب رد هب ملاس ناج هناتخبشوخ و دندوب عیجف تایانج نیا دهاش دوخ هك یناینادنز اب
 هدرك یخیرات یراك ناشاه تداهش و تارطاخ نتشون اب هك ار نانآ زا یخرب ششوك و مینك یم یدردمه
.میهن یم ناوارف جرا دنا

 رد هك مینك دای یناسك یالاو رنه و تماهش و تراسج زا ناوارف دیكأت اب تسا هتسیاش اجنیمه
 زین و گنهآ و رعش نتخاس اب ،نادنز یاهدرد و تارطاخ کح و یزودلگ ،یزاس همسجم ،یشاقن اب نادنز
 هچ اب ار دوخ راثآ و دندرك تمواقم ناریا یتازرابم شبنج ی هدنیآ و لاح و هتشذگ ی هرابرد ركفت اب
 ندرك هضرع و ناشاهراك لیمكت هب نادنز زا جورخ زا سپ و دنداد نوریب نادنز زا یتارطخ و لیحلا فیاطل
 و هنارت و رعش زا یرنه نوگانوگ لاكشا رد هك دنتسه دنمرنه ینازیزع هناتخبشوخ زورما .دنتخادرپ اهنآ
 تمواقم الك و نادنز رد تمواقم ،...و یراك هدنك و یزودلگ و رتائت و ملیف ات هتفرگ یزاس همسجم و یشاقن
 یم الص دوخ رنه اب ار یمدرم و کیتاركومد و داش یا هدنیآ دیون و دنراد یم هگن هدنز ار میژر ربارب رد
.دنهد

 رابخا ،نازیزع زا یربخ یب ،ندش ینادنز نیگنس و رامش یب یاهدرد هك ییاه هداوناخ اب
 یم دورد نانآ هب و مینك یم یدردمه زاربا دندرك لمحت ار ناگتسب و نادنزرف گرم و هجنكش ِکانتشحو
.میتسرف

 ی هتفگ هب نوگانوگ یاه تبسانم رد ای هتفه ره ناتسود و نامزرمه ،اه هداوناخ هك تس اهلاس
 ،نانآ ِتسد رد تسد ام .دننك یمن اهر ار ناریا رامش یب یاه نارواخ و دنور یم »کاخ ِرس« ناشدوخ
.مینك یم موكحم ار ناشتافارخ و بوكرس و ناراكتیانج میژر

 ِرس دش تیناسنا ییاهر یادف ناشناج هك اهنآ و ،تمواقم و هزرابم یالاو یاه نامرآ رباربرد ام
 یم دای زا ار نامنازیزع هن ،دردیب ناركفنشور حالطصا هب یخرب هیجوت فالخرب و میروآ یم دورف میظعت
 و بالقنا یارب یساركومد« هار رد هزرابم ی همادا اب اهنت هك میناد یم و میشخب یم ار نایناج هن و میرب
 زا یا هموظنم نوچ اهنآ .دننام یم هدنز نانآ هك تس یعامتجا تلادع و یدازآ ،»یساركومد یارب بالقنا
 هك دنا ناهج رسارس ِیعاجترا دض و یتسیشاف دض تمواقم نادیهش ناشكهك رد کانبات یاه هراتس
 .دنشك یم راظتنا ار ناش یزوریپ

.میشوكب شماجنا رد راختفا لامك اب دیاب هك میراد شود رب نیگنس یفیاظو هار نیا رد
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