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در مورد آن  يمتعدد يمند بودم و كتابهاار عالقهياول و دوم و حوادث آن دوران بس يخ جنگ جهانيهست به تار ادميكه  ييتا جا

 ير و سرافكندگيجز تحق يزيخواندم چون چيا نميكردم يد به سرعت عبور ميرسيران ميران و حوادث ايخواندم. البته هرجا به ايم

 يعنافمنكه ياعالن جنگ كرده باشد و بدون ا يدر جنگ داشته و به كس ينكه نقشيران بدون ايندارد: ا يرانيران و ايا يو خجالت برا

ران يا انبشناسد! در هر دو جنگ، دو مرتبه اشغال شد و حاكم ير در جنگ را بدرستيدرگ يطرفها ينكه حتيداشته باشد و بدون ا

ن يحده آلمان و متيو غرب در تهران برعل يكه با حضور سران شورو» عهدنامه تهران«نكه يزتر از همه ايرآميبدتر و تحق. ندسرنگون شد

و يق راديران از طريبرگزار شد!. شاه ا يبدون اطالع و يران و حتيدر خاتمه جنگ داشت، بدون حضور شاه ا يبرگزار شد و نقش مهم

ر ا دين عهدنامه دنيمهمتر يتر از كاخ شاه، گردآمده و مشغول امضا ن در كشورش، چند صد متر آنطرفيمتوجه شد كه سران متفق

. چه د!اي هم به شاه ايران كه در كشورش حضور داشتند، ندادنو حتي اجازه مالقات چند دقيقه هستندجهاني ان دادن به جنگ يپا

يا نژاد ما هم همانند آلمانها، نژاد آريايي  ميوش هستيما نوادگان كوروش و داركه م يين؟ حاال هرچقدر بگويواقعا باالتر از ا يخفت

در ا ر» عهدنامه تهران«بار قضيه  يك آيا دنيا ما را تمسخر نميكند؟ شود؟يپاك م يا و جنگ جهانيخ دنين خفت از تاريا ايآ است،

خب پس ما ايرانيها باعث پايان جنگ « گفتمبه شوخي  استاد راهنماي خودم كه يك روس تبار بود شنيدم. زبان زااولين مالقات 

 يعني ملتي كه در طول». اه ندادند!!البته ميداني كه شاه ايران را اصال در آن جلسات ر«خنده تلخي كرد و گفت: ». جهاني دوم شديم

   كند. !تاريخ، عقب افتاده و مغلوب بوده حتي به شوخي هم نميتواند براي خود افتخارآفريني

نست كه كشور يشود ايا مهندس ميك محقق ي يرت و كنجكاوياول و دوم، آنچه موجب ح يجنگ جهان يخچه نظاميدر سرتاسر تار

پيشرفته  ين جنگيكه ماشيشد بطور يك غول صنعتيل به يران مساحت داشته و دارد، چگونه تبديك پنجم ايمانند آلمان كه  يكوچك

مره مستعامروز نبود آنها  يبريس يله و لگدمال كرد؟ و اگر سرماو آنها را كا و اروپا رد شد يو آمر يشورو ياز رو يآنها براحتو هولناك 

ظرف چند كرد و يم يب طراحيعججنگي جديد و  يماهايهواپدر عرض دو ماه، بحبوحه جنگ، در كه  ي. كشوربودند يآلمان ناز

ازي سكل ظرفيت كشتيگرفت. موشك ر آتش يس را زيانگل يها را اختراع كرد و ساخت و كل شهرهان موشكيساخت. اوليمهفته 

ه گرفت ر سلطيا را زيدن يرانيكرد و كل كشتيم ياندازد آبيجد ييايردريك زيهر دو روز آلمان را تبديل به ساخت زيردريايي كرد و 

كا يل آمرساخت تا بتوانند به سواح ينظام يهاييايردريز يبانيپشت ينفتكش برا يهاييايردريا، زيخ دنين بار در تارياول يبرا يو حت

 يسانرت هر انيه حيگر كه مايب ديب و غريا هزاران ابداع عجيرا در خانه خودشان غرق كنند كه كردند.  ييكايآمر يهايبرسند و كشت

ك ملت ممتاز، يشه در چشمم يها همين رو آلمانياز اهيچ حد و مرزي ندارد.  ،گويا ابداع و نوآوري مهندسي براي اين ملت است.

بود كه با  U-Boatاولين كتابي كه ترجمه كردم كتاب  اند.پرست بوده، قدرتمند و بااراده و وطنيمخترع، صنعتشمند، يبافكر، اند

شود كه آنها چگونه با نبوغ خواند متوجه ميچاپ شد. هركسي اين كتاب را مي» هاي آلمانييردرياييزتاريخچه فناوري «عنوان 

   نظامي را بطور كلي متحول كردند.  هاييردرياييزپايان خود، فناوري مهندسي بي



رامون بودم. يط پيبه آلمان رفتم. از بدو ورود، مبهوت محشركت در مسابقات اختراعات  يبرا 86خود در سال  ين سفر خارجيدر اول

رگ، خ، نورنبياند: مونر جنگ داشتهد يا چه نقشيدر آنجا اتفاق افتاده  ييدانستم چه جنگهايكه م ييرفتم. به شهرهايها مبه موزه

 انگيزگفتاتفاق شك يم يمردمانش برافرهنگ ن و ين سرزميدن ايگشتم. ديشهر به شهر را م يك كوله پشتين، هامبورگ و ... . با يبرل

  چشمانم بود.  ين كشور در جنگ خوانده بودم جلويخ ايآنچه سالها از تار بود.

ر يانه مسيكردم. در ميقاره سبز را تماشا م يعت سبز و كوهستانيساعت را در قطار بودم و طب 9خ، ير از هامبورگ به مونيك مسيدر 

 نژادير احمديز گذاشته و مشغول مطالعه است. عكس صفحه اول روزنامه، تصويم يك روزنامه رويمتوجه شدم كه فرد آنطرف راهرو 

پوش كيساله ش 60با يك مرد تقرينشستم.  يو يبود. رفتم اجازه گرفتم و روبرو يبا خاليگر بود. قطار تقريكديو هوگوچاوز در آغوش 

 ينژاد را دوست ندارم، عاشق او هستم!!. براي؟ گفت احمددينژاد را دوست داريكرد. گفتم شما احمد يد. استقبال گرميسف يبا موها

س ييهستم و او ر يرانيكا و غرب بود. گفتم من ايآمر ران ويا يان حرف. آن سالها اوج كشمكش هستهيب بود ايعج يليخ يليمن خ

 ييآشنا يدست داد. پس از كم يز جمع كرد و به گرميم يها را از روع روزنامهيد و سريبلند كش» ووووااااووووو«ك يجمهور ماست. 

 يگشيمن هم طبق عادت همخب آلمان هست. البته نگفت كدام سازمان و كجا.  يدولت ياز سازمانها يكيمتوجه شدم كه بازنشسته 

د. پاسخ داد: گفتم كه يكنيم يا شوخيد ينژاد را دوست داريدم شما واقعا احمديپرس كردم.يت مياط را رعاي، جانب احت!جيو قاعده را

انگليسي نصفه صحبت كرد. و با هيجان وسته يقه پيدق 45د چرا؟ حدود ييهستم!!. گفتم ممكن است بگو او را دوست ندارم، عاشق او

كا يآمر يد. خوب جلويآينژاد خوشم ميت احمدياز شخص "ن مضمون كه يگفت، با ايم يجالب يزهايچو نيمه با لهجه آلماني!. 

 نيا دارد از يك آلمانيب بود كه يم عجي. برا"ن استيكا هميآمر يقلدر يستادن جلويسازد!!!. راه حل ايمستاده. دارد بمب اتم يا

ر يا را تحقيدن يشه همه ملتهايكا هميآمر"د. گفت: يكا خوشحال هستيستادن مقابل آمريدم حاال شما چرا از ايپرسزند. يحرفها م

ها بود. آلمان ير كردن آلمانين تحقياول و دوم هم يآلمان را. اصال علت بروز جنگ جهانكشورهاي اروپايي و  يكند حتيمكرده و 

 يش آمد كه پس از جنگ جهانين خاطر پيكا باشد. جنگ دوم به اير سلطه آمرياسته زچوقت نخويه يياروپا ير كشورهايبرخالف سا

ن غرور زخم خورده يخودمان. هم يدرس يدر كتابها ير كردند حتيها را تحقيآنها تا توانستند آلمان »يعهدنامه ورسا«طبق اول 

 ن سلطهيدانستند. البته ايخود م يداشتند و او را منج ياعتقاد قلب» شوايپ«تلر شد. مردم آن زمان به يها باعث ظهور هيآلمان

و  يك ارتش واقعيحق داشتن  يكه آلمان حتيه آلمان ادامه دارد بطورين امروز عليدوم تا هم يها پس از جنگ جهانييكايآمر

داشتن تعداد  يرا ندارد و برا هاف شده و حق عدول از آنيتعر يزات نظامياز تجه يك تعداد مشخصيآلمان  يرا هم ندارد. براقدرتمند 

ادر كند و ر كشورها صينكه بخواهد به سايمگر اكه البته نميدهند  رد!!يكا مجوز بگيد از آمريبا ييايردريو ز يما و كشتيشتر هواپيب

را دارند چون  ها هم شرايط ماكنند. ژاپنيامروزه همه مردم آلمان اين تحقير را احساس ميخدمت در ارتش آلمان نباشد! ....  يبرا

حاكمان  كنند هرچنديستد استقبال ميكا بايدر مقابل سلطه آمر ينكه كشوريبا همه مردم آلمان از ايتقردر جنگ دوم متحد ما بودند. 

  . "ان كنند... ياورند و بين را به زبان بياستمداران آلمان نتوانند ايو س

 400گويا براي اولين بار در تاريخ پر از تحقير و شكست و عقب نشيني  حرفهاي اين آدم براي من مايه قوت قلب و غرور آفرين بود.

» نكنخودي و توپ جمع«شود كه محلي از اعراب داريم و ساله ايران، براي اولين بار به عنوان يك كشور مستقل و مقتدر از ما ياد مي

 مانند آلمان يدم كه در كشوريد ير شده است ولي، تحقيجهان ياز اتفاقات جنگها يرانيك ايكردم فقط ين فكر ميتا قبل از انيستيم. 

ن تفاوت كه آلمان مقصر و شروع كننده هر يران است البته با ايشتر از ايكا بيآمر يخواهو نفرت از سلطه يرشدگين حس تحقيا هم

هم  يمشق يير هوايك تي يكرد و حت يطرفيران، اعالم بيا يون انسان در دو جنگ بود وليليم 70و عامل كشتار  يدو جنگ جهان

  ك نكرد!.يشل



ه ز(انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين) در جريان هست ولي ايران اجا 4+1قدرتهاي با  ايرانرات اتمي ، مذاكو روزها در اين ايام

ر د در مذاكرات حضور داشته باشد (بدليل خروج يكجانبه آمريكا از عهدنامه برجام لت جديد آمريكا (به رياست بايدن)دوكه  نداده

عهدنامه  طشرايط را با شرايواقعا وقتي اين  .!ند) و آمريكا مجبور است از پشت دربهاي بسته، مذاكرات اتمي را پيگيري كزمان ترامپ

دقيقه اجازه  5حتي  در كشورش حضور يافته بودبدون اجازه ، به پادشاهي كه ، رييس جمهور آمريكاولتزمقايسه ميكنم كه رو تهران

اينقدر طرفدار اين آخوندها  تو چرا«گويند كه مي به من و اقوام شود و احساس غرور ميكنم. بعضي رفقامالقات نداد، جگرم خنك مي

 ه ممكن است يك ايراني باغيرت باشي و از تاريخ معاصر سراسر تحقير و سرافكندگي و عقب افتادگي وچگون«گويم مي ».هستي؟

ايد چرا آدم ب ؟!و لذت نبري اين حكومت فعلي به وجد نياييو مواضع مقتدرانه محروميت ايران اطالع داشته باشي، آنوقت از اقدامات 

كوبند معلومست اين حكومت را مي ساعته 24اي خارجي كه هاي ماهوارهشبكه؟ بفروشدخود را به تبليغات بيگانه  و شعور عقل و فكر

       ».بازگردد كه ...  و زوال دوران خواري و خفتخواهند ايران دوباره به همان كه دنبال چه هستند. آنها مي

  

 ه وغرور ل يابيتواند منجر به مرمت و بازيو مستقل است كه منظامي ك حركت مقتدر يان است، يران در جريآنچه امروز در ا يول

چهارم اقتصادي دنيا، احساس مستعمره بودن دارند ولي  رتبه سوم و آلمان و ژاپن عليرغم داشتنران شود. يا يخيلگدمال شده تار

حات يدارند كه انشاء اهللا با حصول تسل يخوب يرند و فعال اقتدار نسبيگيم ميسرنوشت خودشان تصم يخودشان برا ايران مردمامروزه 

         انشاء اهللا. تر شود.لي، تكمياتم

  

 


