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 مھدزاود ھیحان تاطوبرمرد ،یوزناطلس دوواد دمحم ھک دھد یم ناشن ،ھتفرگ رارق کاوژپ رایتخا رد ھک یدانسا

 .دنک رامعا نامتخاس ،فراعم نیمز یالاب ات تسا هداد هداعلا قوف رما ىصوصخ تکرش کی ىارب لباکرھش

 ىالکو زا ىرامش یارب زین متشھ ھیحان تاطوبرم رد ىوزناطلس ھک دھدیم ناشن کاوژپ ىاھ ھتفای ھنوگ نیمھ ھب

 .تسا هدرک رداص ار هدش کالمتسا و زبس ھحاس بیرج ١٢ یالاب یراوید راھچ رامعا هداعلا قوف رما ،ھگرج یسلو

 اما ؛تسا یدج نیمز بصغ زا یریگولج رد تلود ھک هدرک دیکات اھراب ،ینغ روھمج سیئر ھک تسا یلاح رد نیا

 نادنمروز صوصخ ھب و مدرم یوس زا یتلود یاھ تیکلم و اھ نیمز بصغ زا طبریز تارادا نالوئسم مھ نآ اب

 لکشم اب یتلود یاھ ھشقن ندرک هدایپ و اھرھش رد تاحاس ظفح ھنیمز رد لیلد نیمھ ھب ھک دنیوگ یم و هدرک داقتنا

 .دنا ھجاوم یدج

  :فراعم ترازو تیکلم یالاب نامتخاس رامعا ماکحا

 یناونع ار ی ھضیرع »یدنوژ هللا ناسحا تکرش« سیئر ،ھتفرگ رارق کاوژپ رایتخا رد ھک ییاھدنس زا یکی رد

 ییاھن چیکس ،هدش هزیو ھشقن ،تیکلم دنس لیبق زا ینوناق و یعرش دانسا مامت ھک تسا ھتشون لباک یلاوراش یربھر

 و رازآ بجوم و راک عنام ،١٢ ھیحان و لباک یلاوراش ۴٠٩ یماظن ھعطق اما ؛دراد تسدب ار نامتخاس رامعا رما و

 .دریگب تروص یگدیسر نانآ لکشم ھب ھک دیما ،دنوش یم ناش تیذا

 . تسا هدوب اھنآ ھب طوبرم ھتشذگ رد تیکلم نیا ھک دیوگ یم فراعم ترازو اما

 !دش ھظحالم« :تسا هداد تیادھ نینچ هرکذتم تکرش ھضیرع ھب خساپ رد ،لباک لاوراش یوزناطلس دوواد دمحم

 یاراد روکذم تکرش ھک یتروص رد یساسا یاھ نامتخاس لورتنک و یرفن ۴٠٩ ھعطق و )مھدزاود( ھطوبرم ھیحان

 ».دیوشن ١۴ کالب راک محازم ،دشاب ھتشاد نامتخاس رامعا یارب ھمان هزاجا ای و بوتکم

 یضعب یور « :تسا هدش ھتفگ نآرد ھک هدرک رداص هرابود مکح،ھنیمز رد لباک یلاوراش یربھر ،دعب زور دنچ اما

 و ».دینک یراد دوخ ھنیمز رد تآارجا ھنوگرھ زا یناث رما یلا ھک دوش یم هداد تیادھ امش ھب رگید راب تاظوحلم

 .دیھد رارق لطعم هراب ود ار راک رما نیا اب

 فراعم ترازو تیکلم نیمز ھک تفگ کاوژپ یربخ سناژآ ھب ،لباکرھش مھدزاود ھیحان سیئر ،یچوک یرمز رینجنا

 .دنک رامعا تیکرام  نآ رد ات دراد شالت یدنوژ هللا تفص اما ؛تسا

 اھدص نآ ھیسود و هدوب ییاوعد نیمز نیا ھک تفگ ،دراد یقوقح ناوارف تالکشم هرکذتم تیکلم ھک نیا نایب اب ،یو

 .تسا قرو



 و ھتفر یلاونراt ھب راب نیدنچ نآ ھیسود و دراد دوجو اوعد نیمز یالاب وسنیدب لاس جنپ زا« :درک هوالع فوصوم

 ».دنک ذاختا میمصت صوصخ نیا رد ھمکحم دیاب

 یدنوژ هللا ناسحا تکرش نامتخاس راک ،ھیحان یربھر داقتنا زا سپ ھک دیوگ یم لباک یلاوراش مھدزاود ھیحان سیئر

 .دش ھتفرگ لاج نآ فارطا و فقوتم لباک یلاوراش یوس زا

 ھکلب ،ھن تارادا ھب طوبرم اھ تیکلم رضاح لاح رد ھک تفگ کاوژپ ھب فراعم ترازو یوگنخس ،تھزن ھیرون اما

 .دوش یم یضارا و یزاسرھش هرادا ھب طوبرم ھمھ

 تسا ناتسناغفا تموکح ھب طوبرم و تسین تارادا ھب طوبرم اھ تیکلم ھک تسا حرطم ثحب کی ًالعف« :دوزفا یو

 ».دنک هدافتسا نآ زا دناوت یم ،دشاب ھتشاد لجاع یدنمزاین ھک یا هرادا رھ و

 :یتلود هدش کالمتسا نیمز یالاب ،ھگرج یسلو یالکو یارب یراویدراھچ رامعا هزاجا دانسا

 ھضیرع یط ناخ لوا دنزرف هللا بیصن مسا ھب یصخش ،ھتفرگ رارق کاوژپ رایتخا رد ھک رگید دنس کی ساسا رب
 ھلابق جرد ھک سیلوپ ىتینما متشھ ۀزوح بونج عقاو نیمز بیرج هزاود یزاوم رامعا ىا هزاجا راتساوخ ىمسر یا

 یو ھب طوبرم لباکرھش متشھ ھیحان طوبرم نادمخ ھچ ھعلق عقاو ١٣٨٢ روث ٣٠ خروم ١٠١٠/١٣٨٢ ربمن یعرش

 دوش یم ھتفگ اما ؛دشاب یم راک هزاجا ناھاوخ دانسا ندومن لیمکت ات و تسا یراوید راھچ نودب هدشدای نیمز و تسا

 .تسا ھگرج یسلو رد مدرم هدنیامن راھچ ھب طوبرم ،هرکذتم نیمز ھک

 تیادھ نینچ شیوخ ١٣٩٩ /٢٨/٢ خروم ١٦١ هرامش مکح ۀعیرذ ،لباک لاوراش ،یوزناطلس دوواد دمحم لاح نیا اب

 دانسا لیمکت نارود ات یراوید راھچ رامعا ھصح رد یرفن ۴٠٩ ھعطق و ھطوبرم ھیحان !دش ھظحالم« : دنا هداد

 ».دیآ لمع ھب تآارجا تقوم راک هزاجا زوجم

 ىگنوگچ و کالمتسا مدع و کالمتسا ندش نشور ،تیکلم تیبثت مدع تلع ھب شرازگ اددجم ،ھیحان بناج زا ادعبو  

 .دش لاسرا لباک ىلاوراش ماقم ھب ھحاس ىنالپ تلاح

 رظن راھظا نینچ هرکذتم دنس دروم رد لباک ىلاوراش ماقم ىناونع یرگید شرازگ رد ،نامتخاس لورتنک تیریدم

 زا ھک دشاب یم ینمچ نیمز ھعطق کی زا ترابع دیدرگ هدھاشم کیدزن زا رظن دروم ھحاس ھک یروط« :تسا هدرک

 نیمز ھلسلس ھب رگید تمس ود رد و )ھیحان ھقباس ریمعت و یتینما متشھ هزوح ریمعت( یتلود تاسیسات ھب تمس ود

 لنوسرپ ریگیپ تآارجا و شالت رثا زا یدامتم یاھ لاس یط و تسا لصتم رسدوخ ینوکسم یاھ ھناخ و ینمچ یاھ

 ».تسا هدش ھتفرگ رظن دروم ھحاس رد لاح ات رسدوخ یاھ نامتخاس رامعا ولج یلمع تامادقا اب ھیحان



 قیبطت و حرط تسایر یورس میت ًالبق هرکذتم ھحاس صوصخ رد ھک تسا ھتشون ھمادا رد ،نامتخاس لورتنک تیریدم

 رد ار رارق ١٣٩٩ لمح٧ خروم )٣٨( هرامش بوتکم رارق یمارگب یلاوسلو ھب و هدومن بیترت تامولعم ،یکورک

 نوماریپ یلو ؛تسا هدومن قیدصت قوراف مالغ یمسا ھب نیمز یرتفد تیدیق زا و ھتشاد لاسرا یفرع دنس طابترا

 ھلمجزا ھک تیکلم تیبثت درومرد اذھلف .تسا هدرکن ھئارا صخشم تامولعم ھحاس تیعقوم قیبطت و تیکلم تیبثت

 ىنالپ تلاح ىگنوگچ نانچمھو کالمتسا تسایر فیاظو ھک کالمتسا لیاسم دشاب ىم ىضارا مرتحم هرادا فیاظو

 .تسا هدیدرگن ھیارا تامولعم زین ؛ هدوب قیبطت و حرط مرتحم تسایر فیاظو زج ھک ھحاس

 راک هزاجا دانسا ۀرود لیمکت ىلا( :تسا هداد تیادھ ١١/٣/١٣٩٩ خروم ١٩٩ هرامش مکح ىط لباک لاوراش ھک

 ). دوش هداد ىراوید راھچ تخاس ىارب

 حرش ھب لباک لاوراش ىناونع عوضوم نیا صوصخرد ار تاییزج راب نیموس ىارب لباک ىلاوراش طبریذ تارادا اما

 و تیکلم تیبثت ھب عجار هدیدرگ ریرحت ھیحان نیا هدش ھیارا رظن رد البق ھچنانچ ...... (: دنا هدرک کیرش ریز

 نیمز ھکینامز ھکنیا ایناث .دشاب يم تیکلم هدننک نییعت صخاش ھک درادن دوجو تامولعم ھنوگ چیھ ھحاس کالمتسا

 مرتحم ماقم روضح اددجم عوضوم کنیا تسین نکمم ىلاوراش لنوسرپ ىارب ىدعب تبقارم ھطوحم لخاد ھطاحا

 )دش ضرع

 ھطوبرم ھیحان تسایر ،دش ھظحالم ( :تسا ھتفگ ١٢/٣/١٣٩٩ خروم ٦٣٢ هرامش ددجم ىمکح ىط لباک لاوراش

 تسایر ىراکمھ رد ھحاس ىنالپ تلاح ىگنوگچو ھحاس کالمتسا تلاح ،تیکلم ھیفصت ،تامولعم ىروآ عمجزا دعب

 ).دیامن ھیارا شرازگ نوناق ماکحا ىنشور رد الوصا طوبرم هرادا و طبریذ ىاھ

 امش ھب رگید راب تاظوحلم یضعب یورً انب« :تسا هداد تیادھ نینچ رگید مکح کی رودص اب ،دعب زور دنچ اما

 لطعم هراب ود ار راک رما نیا اب و ».دینک یراد دوخ ھنیمز رد تآارجا ھنوگرھ زا یناث رما یلا دوش یم هداد تیادھ

 .دیھد یم رارق

 ھبرظن دروم ۀحاسزا ١٩/٣/١٣٩٩ خیرات ھکیرارق( :تسا هدیدرگ ناشنرطاخ نانچمھ بوتکم نیا ریخا رد

 تیدوجوم رد ناش ىاکرش و ضراع فرط زا هرکذتم ھحاس رد ،دمآ لمع ھب لورتنک ىرسدوخزا ىریگولجروظنم

 ىریگولج روظنم ھب المع و دیسر هدھاشم ھب " ھحاس ھطاحا ،ىراک گنس" ىنامتخاس تاکرحت ناش ىماح حلسم دارفا

 میت اب ىنامتخاس لورتنک تسایر ۀدنیامن و لباک ىلاوراش ىماظن ھعطق فظوم ىلوت تیدوجوم رد میدش لمع دراو

 ىھارمھ حلسم نیظفاحم بناجزا ھک رگید ىدارفاو ضراع حلسم دارفا "راک ىالاب دارفا بناجزا اما ؛ناش بیرخت

 ). میتفرگ رارق ىظفل دیدھت دروم " دندیدرگیم

 رد تامولعم ھئارا زا یو اما ؛دش سامت ھبً اررکم ،لباکرھش متشھ ھیحان سیئر ،لست قیاف اب کاوژپ یربخ سناژآ

 .درک یراددوخ صوصخ نیا



 کالمتسا نیمز ھک تفگ کاوژپ ھب دوشن رکذ شرازگ رد شمان تساوخ ھک لباک رھش متشھ ھیحان رد عبنم کی اما

 .دراد یفرع دنس ھکلب درادن ھلابق  ،هدش

 روز زا لباقم فرط اما ؛دننک فقوتم ار شا راک ات دندرک شالت یلیخ متشھ ھیحان نالووسم دنچرھ ،درک حیرصت وا

 .دریگ یم راک

 کاوژپ یربخ سناژآ ھب ،تسا هدشدای نیمز یاکرش زا یکی ھک ھگرج یسلو رد نالغب مدرم هدنیامن ،یزدمحا رومام

 ».درادن نم ھب یطبر مھ هدش دای ھنیمز و مرادن لباک یلاوراش رد عوضوم مادک و نیمز مادک نم« :تفگ

 رسارس رد ھک تفگ ،تسا تلود و مدرم نایم یطابترا لپ ،ھگرج یسلو رد مدرم یاھ هدنیامن ھک نیا ھب هراشا اب ،یو

 .دوب ھتفر نیمز یالاب و ھیحان ھب شناتسود زا یکی لکشم لح رطاخب و دراد نیلکوم ناتسناغفا

 ناش لکشم ھب و مورب ناش هارمھ ھک متسا روبجم ،دنک ھعجارم نم دزن شلکشم لح رطاخب سکرھ« :درک حیرصت وا

 ».منک یگدیسر

 ھیحان رد نیمز بیرج ١٢ یاکرش زا یکی ،دوش یم ھتفگ ھک ھگرج یسلو رد رگول مدرم هدنیامن ،یوز نسح روپاش

 متشھ ھیحان رد نیمز لاجنج دروم رد ھک تفگ و هدرک در نیمز رد ار شا ندوب کیرش مھ وا ،تسا لباک رھش متشھ

 .تسا هدینش لباکرھش

 اھنآ ،تسا کیرش نیمز نیا رد ھک یناسک اما ؛میتفر نیمز یالاب مھ ھن و متسا کیرش نیمز رد ھن« :دوزفا فوصوم

 ».مسانش یمن ار

 دنمتردق و رادلوپ دارفا یوس زا زبس ھحاس و هدش کالمتسا ،یتلود یاھ نیمز رت شیب ھک دنیوگ یم لباک نادنورھش

 .دنتسین وربور هانپرس لکشم اب ھجو چیھ ھب ھک تسا هدش بصغ

 نالوئسم یراکمھ ھب اھ نیمز تیرثکا ھک دیوگ یم لباک لاوراش زا داقتنا اب ،لباک نادنورھش زا نتکی ،هللا تمعن

 .دوش یم بصغ یلاوراش

 ار ینوناقریغ یاھراک ،تسا هدش نییعت لباک لاوراش ھک یزور زا ،یوزناطلس دوواد دمحم ھک نیا نایب اب ،یو

 ناتسود یارب ار نیمز بیرج نیدنچ ،نونکات راک زاغآ زا لباک لاوراش ،یگدینش رارق ھک درک اعدا ،تسا هدرک عورش

 .تسا هدرک عیزوت ،دشاب ھتفرگ زین فازگ لوپ اھنآ زا نکمم ھک نارجات و



 هدش کمک یاھ لوپ لیم و فیح و ینوناقریغ یاھراک شیازفا زا داقتنا اب ،لباک نادنورھش زا رگید نتکی ،هللا میرک

 اما ؛دشیم بصغ نادنمروز یوس زا یتلود یاھ نیمز مھ ھتشذگ رد ھک تفگ ،لباک یلاوراش طسوت ،نیقحتسم یارب

 .دھد یم نیمز بصغ یارب ینوناق رما ،لاوراش دوخ نونکا

 ھک دراد تیحالص ،لباک لاوراش ایآ ھک نیا ھب خساپ رد ،نکسم و یزاسرھش ترازو یوگنخس ،یرصان تمشح

 ھک تفگ ،دھدب هدش کالمتسا یاھ نیمز یالاب ار نامتخاس رامعا مکح دارفا یارب ،یزاسرھش ترازو هروشم نودب

 نالپ رتسام هدودحم رد ھک یاھ نیمز و تسا یرھش نالپ رتسام زا جراخ تاحاس رد رتشیب ترازو نیا تیلوئسم

 .دوش یم اھ یلاوراش ھب طوبرم ،دنراد رارق یرھش

 هدناوخ یزاسرھش ترازو ھب طوبرم ار یتلود یاھ نیمز کالمتسا ھب هدامآ و یراذگ تمیق ،تیکلام قح تیبثت ،یو

 .دوش یم اھ یلاوراش ھب طوبرم ... و هراسخ ناربج ،کالمتسا روما نآ زا سپ ھک دیوگ یم و

 بصغ لمع تحت یتلود نیمز بیرج رازھ ١٠٠ دودح ،لباک تیالو رد ھک تفگ کاوژپ یربخ سناژآ ھب ،فوصوم

 .تسا هدش زاغآ هدش بصغ یاھ نیمز دادرتسا لمع ھناتخبشوخ اما ؛دراد رارق

 یم و هداد ربخ زین لباک تیالو یاھ یلاوسلو و زکرم یتلود نیمز بیرج رازھ ١٠ زا شیب دادرتسا زا ،فوصوم

 .دراد نایرج یتلود هدش بصغ یاھ نیمز دارتسا دنور مھ ًالعف ھک دیوگ

 تھج لبق لاس کی و هدامآ ،روشک رسارس رد نیمز بصغ ھب مھتم ١۵٨٣٢ تسرھف نونکات ھک درک حیرصت وا

 .تسا هدش کیرش ییاضق و یلدع یاھ ناگرا ھب یگدیسر

 صاصتخا لوپ لیم و فیح ھب ینوناقریغ یاھراک زا یلیخ رانک رد ار لباک یلاوراش ،ھگرج یسلو یاضعا زا یرامش

 .دنا ه دش ھگرج نیا یمومع تسشن ھب وا باوجتسا راتساوخ و دندرک مھتم نیقحتسم اب کمک یارب ھتفای

 یارب کشخ نان عیزوت مانب یناغفا اھ نویلیم ھک تفگ ھگرج یسلو رد تارھ مدرم هدنیامن یرداھب هاش رونم

 . تسا هدش لیم و فیح نآ رتشیب ھک دوب ھتفای صاصتخا  مدرم

 عیزوت کشخ نان یناغفا رازھ ۴۶ شزرا ھب هام کی رد هداوناخ کی یارب ھک تسا ھتفگ لباک یلاوراش ،دوزفا یو

 .دشاب یم تقیقح زا رود ھک تسا هدرک

 یرگید ینوناقریغ یاھراک و نیقحتسم ھب هدش کمک یاھ لوپ لیم و فیح رطاخب ،لباک لاوراش ھک تفگ فوصوم

 .دوش هدناوخارف سلجم ھب دیاب تسا ھتفرگ تروص داھن نیا رد ھک



 صاصتخا یاھ لوپ لیم و فیح و ینوناق ریغ یاھراک ھب ار لباک یلاوراش زین ھگرج نیا رگید یاضعا زا یرامش

 .دندش لباک لاوراش باوجتسا راتساوخ و دندرک مھتم نادنمزاین اب کمک یارب ھتفای

 لباک لاوراش یوزناطلس دوواد دمحم دروم رد اسور ھتیمک ھک تسا ھتفگ ھگرج یسلو سییر ینامحر نامحر ریم

 .دوش باوجتسا ھسلج مادک رد ھک دریگ یم میمصت

 .دوش ھتفرگ لاملا تیب لوپ لیم و فیح ولج و دوش هداد نیقحتسم ھب کمک دیاب ،ینامحر ھتفگ ھب

 :ینوناقریغ یاھ مکح رودص صوصخ رد لباک لاوراش هاگدید

 دوب طلغ ،دندوب هداد رارق ام سرتسدب لوا ھک یتامولعم« :تفگ کاوژپ ھب لباک لاوراش ،یوزناطلس دوواد دمحم اما

 زونھ ھم و ،تامولعم مادک ییانشور رد و هدش رداص روطچ رما نیا ھک مدرک قیقحت نم هدش رداص ھک یرما وا و

 ».دوش قیقحت ھک مھاوخ یم نم لیلد نیمھ ھب و مشاب هدرک رداص نم ار رما نیا ھک مرادن نیقی

 ھیحان رد رگید رامعا هزاجا رما کی و مھدزاود ھیحان رد رامعا هزاجا رما کی دش ربخ ھک ینامز ،دیوگ یم یو

 .دوش فقوتم راک ات درک رداص رما ،نانآ ندش فقوتم رطاخب ،دراد دوجو متشھ

 ما هدرپس قیقحت ھب ار )ىلوا رما( نآ نم ریخن« :تفگ ؟ریخ ای تسا یو زا یلوا رما ھک نیا ھب خساپ رد ،فوصوم

 رما اھنت ھن ،دوشن زاغآ )رامعا راک( ھسورپ ھک نیا رطاخب و تسا قیقحت تحت و هدش رداص روطچ ھک دوش قیقحت ات

 ».میدش نامتخاس عنام ،دندوب هدروآ تشخ و گنس ھک یناسک لب ،دبای ھمتاخ )رامعا راک( ھسورپ ھک مداد

 متشھ و مھدزاود ھیحان رد نامتخاس رامعا رطاخب ھک مکح ود یی ءاضما و نتم ایآ ھک نیا ھب خساپ رد ،لباک لاوراش

 طقاس نامتخاس رامعا یارب تسخن رماوا ،دوش قیقحت صوصخ نیا رد دیاب ھک تفگ دیکات اب ؟تسا یلعج ،هدش رداص

 .درادن رابتعا و هدش

 یرشب یاوق مامت نان عیزوت ھک تفگ ،لباکرھشرد نادنمزاین ھب کشخ نان عیزوت ھسورپ ھب هراشا اب ،یوزناطلس

 .دندرک یم تراظن ھسورپ نیا زا و دوب هدرک بذج دوخ ھب دیسریم نت ٣۵٠٠ ھب ناش دادعت ھک ار لباک یلاوراش

 و دندرک یم تراظن نان عیزوت زا زین ... و ،یندم ھعماج ،نیذفنتم یاروش ،یلاوراش نادنمراک رانک رد ھک تفگ یو

 .دیسر نایاپ ھب فافش ھنوگب دنور نیا

 
 


