یادت به خیر دایه عالیه
هشتتتتو هفتفهالف تتتت ه ف تهف فازفهنی فرفل.ف یف
صتتت ران ف تتترنمتنیف استریفا تتت ایفرافهرف
انوظ رفنشت تتو ف تهفتف فنمرانیفوهاتشفو فه ف
رایفاینف تتتتتتترنمتنیفرافهن دفایف ره.ف ف
ختبف ت فانا ت رف ی ت شففرته تتتتتتتو ت نفتففری ت هف
«ارگف رف استریفا ای»فآن نفرافشنیهفتف
عهفرفل.ف ف
هرفخ نتاههفایفن تتتتتت و فارف ف فهنی فآاههف تهفتف
های فه فاتفراف زرگفایف رهنه.ف تتتتتت دف1329ف
ازهتاجف رهفتفح صتتتتتدفاینفازهتاجفیرفهخورف
تف س رفپ رف ته.فازف دف1357ف ف عهفهاراهف
ف اع فزنهگیفاتفنیزفهگرگتنفشتتتتتتته.ف عهفازف
ی شف22ف سان،فهف ورف تتت زا نفه فتف اعیلفه یفا رزفهرف تتتننهجف ففع هیلفی نیفپرهاخونه.ف
های فی هی فازفطریقفیکیفازفپ تتتران ف یشتتتورف ف تتتالفاوح هی ف اتنی تتتلفه یفایرانفگرای ف
هاشتتتتتتلفتف فهفورفی نیف«وشتتتتتتکی لفپیشتتتتتتارگ فزحاوکشتتتتتت ن» فرفلفتفآاهفایف ره.ف رایف
پیشتتتتتتتارگ نفاورفبگافتفآ متشتتتتتتتلفایفآتره.فهرفآنفزا نففرزنه فهرف تتتتتتتننهجفن تهفتفهرف
رت تتتو ه یفاطرانفانطو فا تتتوورف ته.فاا فاتفا ثرفرفو فرافایفشتتتن خلفتف فآن نفهاراهف ته.ف
رفو یف ن خوۀفاوح هی ف اتنی تتلفه فا ننهف تتترن فهرخش ت نف،اراهن،ف تتت تتنفاایریف ،تتحرن،ف
اصتتتارفاایریف ،دن،فی فاراهتی تتتیف،ی ف ت رن،ف اشتتتیهفپرنهفتفزنههفی هف سن شفحازه.ف
های فی هی ففرتا طفگرشفتفاسرآایزیف فزنههفی هفرفیقف تتتترن فهرخشتتت نف،اراهنفزا نیف فاینف
رفیقفا تتلتدف ره تتو نف ته،فهاشتتل.فرفیقف تتترن فازففرا نهه نف تتر هارانفتفره رانف ی شف5ف
سانفهرفآادفتفازفایض یف ایو فره ریفاوح هی ف اتنی لفه یفایرانف ته.فهرفزا نف ترن ف
ف تتتتتتتننهجفایفآاه،ف فهیهارفاتفایفرفلفتفهای فی هی فپگیراییفگرایفازفاتفایف ره.فپسفازف
ن خونفرفیقفهرفزنهانف فه تتتتتتتلف هانف استریفا تتتتتتت ای،فیکسفاتفرتیفو فخ ن ف
ی هی ف رارفگرفل.ف ف
ت دفه یف1358فتف1359فرفو یفاوح هی ف اتنی تتلفه فتفرفو ییفازف ری نفه یفهیمر،فا ننهف
زنههفی هانفیههللافخ تتترتشتتت هیفتف سزاهف ظای،ف ف تتتننهجفایفآاهنهفتففرتزه فتفهاو فه فهرف
خ ن فهتفاو قفختا ۀفی هی فایسا نفاتفایفشتتتتتتتهنه.فی هی ،ف فتیژهفهرف ری نف نگف24فرتزهف
تتتننهجفهاراهف فرفو یفوشتتتکی لفپیشتتتارگ فزحاوکشتتت نفتففع هینفاوح هی ف رفایف رهفتفهرف
خ ن ف رایفرفو فن نفتفپنیرفوسی فایف ره.فی هی ف عهفازف نگف ننهجفپتششیف رایفرفو یفزنف
تف تان نفهتاهارفشهفو ف وتاننهفهرفخا فتفهترفازف ششفاانیویفه یف استریفا ایفآاهفتفشهف
تففع هیلف ننه.فاتفهرف ف ف ییفتفاخایف رهنفو یپفتفا شتتتتتینفوکثیرفاط یی فتفنشتتتتتری فتف
حفه ف ارفایف ره.ف فتیژهف فرفیقفاراهفتف ت نفاایریف ،حرن.ف ف

های فی هی فناتنۀفا هرانفشتتتتتتت ییف تهف ف خ فاسایفازفپشتتتتتتتتلف س فوهار یفانو یتنف
اتنی لفتفبیرف اتنی لفهرفاو دف استریفا ایفتفه وم هف سنایفاانیویفتفنظ ایفاتف
تهنه.فزا نیف ففرزنهفاتفتفرفو یفهیمرفا یرفشههفتفهرف ی ه دفه یفرژیشفا ایف تهنه،ف
هرفاو دفزنهانفه فصتتهایفآن نفتفصتتهایفیهاهلف تییف ته.فاگرفهای فی هی فزنههف تهفحوا فازف
هیهنففصتتنفا هرانفزنهانیف تتی تتیفهرفاو دف تتی ه دفاتینف فآزاهیفزنهانی نف تتی تتیفراف
اط ه فایف ننه،فهه فش هفایفشه.ف ف
ا رایفاتینفتفزنهانفه یفهیمرفتفزنهانیف ی یفتفا هرانفزنهانی نف ی یف فهرفهتفرژیشف
تتتتتوامرف تتتتت طنویفتف استریفا تتتتت ایفا رزهف رهنهفاهاا فختاههفی فلفامرفاینف ف رایف
ویف تترا ی فهاری-فااپری هی تتویف فرژیشفه یفش ت هفتفشتتی فرافوتهیهفایف نهف
هایش ت فنظ شفط و س
هفنف نیشفتفف رایفها ف شریلفنظ شف اتنی ویف ر رارف نیش.ف ف
ازفصایشف بف ففرزنهانفتفنزهیک نفهای فی هی فو یلفایفگتییش.فا فراففهرفبشفختهف شریرف
هانیه .ف
رفو فهرفحزبف اتنی لفایرانف،ش.د.شنف ف
فف20فهیف 96ف

