
 

 

 

 
 

 ٢٠٢٠تسگا ٠٢ ھبنشکی                                   یرونا نیسح دمحم داشناور :مجرتم     
 

 "هدش ناریو ناتسناغفا رد رفس"
 کی ،)Jan Goodwin("نیودوگ نج"مناخ ۀتشون تسیباتک مان ،هدش ناریو ناتسناغفا رد رفس

 یسور نارگزواجت لباقم رد ناتسناغفا مدرم ۀناریلد تازرابم دروم رد ھک یسیلگنا روھشم ۀدنسیون

 .تسا هدمآرد ریرحت ۀتشر ھب ،اھنآ یمچرپ -یقلخ  ۀتخاب فرش و نادجو یب ،رادقم یب ِنارودزم و

 .دنک یم نایب ھنانیبعقاو رایسب لکش ھب ار هدنسیون یاھ دید مشچ ،پسچلد و بلاج باتک نیا

 ھتفرگ تروص"یرونا نیسح دمحم "رینجنا دای هدنز طسوت ،یرد ھب یناملآ زا باتک نیا ۀمجرت

 ناوت دح رد ارنآ حیحصت و پیات ۀفیظو ات دش هدرپس نیرتمک نیا ھب ناش تایح ماگنھ رد ھک تسا

 ھک دوب هدیسرن ھمین ھب نآ حیحصت و پیات راک زونھ رگم ،ددرگ عبط و پاچ ۀدامآ ات مھد  ماجنا

 یقاب راید یھار و ھتفگ کیبل ار لجا یعاد و تفرگ ار منابرھم و مرتحم یاکاک نآ نابیرگ لجا

 .داب یمارگ ناش دای و داش ناش حور ھک دندیدرگ

 ریز زا یرامش تشگنا دادعت کی ،ریخا لاس ود صوصخب ،نیسپ لاس دنچ نیا رد ھک یئاجنآ زا

 و دح یب یاھ تلازر و تایانج رب ندنگفا هدرپ تھج  ،یمچرپ – یقلخ یاھ یگ ھتخیرگ راد

 یسور نابابرا تایانج رب یشاپ کاخ زین و ،ناش ۀتخاب فرش ناربھر و ناش ۀلحنم بزح رصح

 یقیقح و یعقاو نیدھاجم و نیزرابم ماب رب ار دوخ ماب فرب ات دننکیم شالت ھناتخسرس ،ناش

 رد رگا ،نآ یاھ یتساک و اھ یمک ھمھ اب ار ھمجرت نیا ات دش ھتفرگ میمصت اذل ،دنزادنیب ناتسناغفا

 رد و هدناسر رشن ھب ھحفص نیمھ رد لسلسم تروصب ،دشاب ھتفرگ تروص حیحصت و ھمجرت

 ."دشاب شغ وا رد ھک رھ ،دوش یور ھیس" ات میھد رارق نانطومھ تمدخ

 و دنسیونب نومضم ،ھبنشراھچ و ھتفھ و تسار و پچ ،ھتخاب فرش و هدرم نادجو عمج نیا راذگب

 نک دب لد و رخم سک لیلحت و ھیزجت ،دنھد نوریب فلتخم یاھ تیاس رد جوعم و جک یاھ ھتشون

 و ھیھت تنایخ و یشورفنطو سوماق ،دنزادنیب ھقرفت ،دننک رشتنم تیاس نآ ای و تیاس نیا رد ار

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           

             



 ناتسودنھ دای ناش لیف و دنھدب هدع کی دروخ ھب ار دوخ یبزح ۀدننک زئمشم تاغیلبت ،دننک بیترت

 یرگمرچ رد ار راکتیانج ِناشورف نطو نیا دننام ندکرک و تفلک تسوپ ناتسناغفا مدرم اما ؛دنک

 .دنسانش یم

 اھ یزابرس روکشم و نونمم ،یھاوخن ،یھاوخب ،نآ ۀدش هداد دابرب و هدز گنج مدرم و ناتسناغفا

 دنھاوخ و دنتسھ ناتسناغفا یقیقح و یعقاو نیدھاجم و نیزرابم یاھ نتشذگ ناج زا و اھ ینابرق و

 ،اکیرما تمدخ ھب روشک لخاد رد یمچرپ -یقلخ ناگیامورف نیا زا هدع کی راذگب مھزاب .دوب

 نان و ھتفرگ رارق یشیامرف یاھ تموکح رد لزلزتم تاماقم ھب و ھتفرگ رارق ... و ناریا ،سور

 تیاس نیا زا رس ،اھ هدرم نادجو نیا زا رگید تشم کی راذگب و دننک رام رھز زور خرن ھب

 و نیدھاجم ۀفقوالب ندیبوک اب ار دوخ تایانج مامت و رگید تیاس نآ ای و دنشکب هدش ھتخورف

  ناتسناغفا زارفارس ناروشحلس و ناگتخابناج نآ یاپ ھب ،یدازآ هار یقیقح و یعقاو نیزرابم

 یثنخ و "مسیونب سوماق دیئایب" ،"مینک شومارف ار اھ ھتشذگ دیئایب "ایوگ ھک دننک شالت و دنسیونب

 .دراد یوق ۀظفاح مھ خیرات و دوش شومارف اھ ھتشذگ میرازگ یمن زگرھ اما ام ،....و میشاب

 !!!یدازآ و نطو هار زارفارس یادھش کاپ ناور رب دورد           
                                 

 

 ناریو  ناتسناغفا رد رفس
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 یاھ ھخاش ار اھنآ درز دلج و ھتسب تخرد کی رد رتش ود ھک میدیسر یناکم رد دعب یمک ...

 هدش ھتشون ھتخت کی رد ،دیسر یم رظن ھب ھمیخ دنچ اھنآ یکیدزن رد ،دوب هدرک ناھنپ تخرد

 ھک رتگرزب ۀمیخ کلام ،مینارذگب هاج نیمھ ار بش میتفرگ میمصت ،"یدوعس ناتسبرع کمک"دوب

 و لکیھ یوق درم کی ناخ باون .درک  یئاریذپ ام زا هدمآ نوریب ھمیخ زا تشاد مان ناخ باون

 و نیلاق اب ھک دوخ ۀمیخ رد و درک لابقتسا یمرگ اب ار ام اھناغفا رثکا دننام و دوب دروخرب شوخ

 یلکن یاھ کنیاچ رد هایس و زبس یاچ ھچبرسپ ود دعب ھقیقد دنچ .درک توعد ،دوب شورفم کشود

 .دندروآ زیمت

 ندمآ الاب شیاھ ھچب ھک تفگ هدومن قیدصت ناخ باون ،دنتشاد ار ام راظتنا ھک دش یم مولعم نینچ

 یروف ناخ باون نارسپ ،دش عیزوت ھمھ یارب یاچ ھکیتقو ،دندوب هدرک تبقارم هوک رد ار ام

 نز کی ھک نم قح رد ژاسم نیا ھنافسأتم اما ،دندومن نیدھاجم تالضع و اھاپ ندیلام ھب عورش

 زا مادکرھ .دندوب ھتسخ رتشیب نیدھاجم ھب تبسن نم تالضع ھکیلاحرد ،دیدرگ غیرد ،مدوب

 عورش ،دشاب هدناوخ ارم راکفا دیرف ھکیلثم ،دندوب دالوف دننام یاھ ندب یاراد نم هارمھ ِنیدھاجم

 ھب مھ روت ،دومن تروپس هداتفا تلاح رد اپ کی و تشگنا کی یالاب و کتسانمج نیرمت ھب درک

 رد لبق زور ھک ار دوخ یاپ ناوختسا هدش فرصنم یدوزب اما ،دومن کتسانمج ھب عورش وا بیقعت

 نینچ رد یناغفا یلپچ ،دوب هدرک مرو یمک شیاپ ،درک ھنیاعم دوب هدید ھمدص نیمز ھب ندیزغل رثا

 تیمھا نآ ھب یلو ،تشاد درد یلیخً انیقی وا ،دوبن دعاسم شیاھاپ تظافح یارب ،راوشد یئامیپھار

 .دوب هدنامن بقع نارگید زا مھ ھظحل کی زور مامت رد ،داد یمن

 .تسب نآ اب ار دوخ یاپ تراھم اب ھک مداد ژادنب کی دوخ مزاول زا شیارب نم

 دندوب اذغ نتخپ فورصم رگید ۀمیخ رد هاگودرا نیا یاھنز ،دش ُرپ دراو هزات نادرم زا ام ۀمیخ

 ارچ ھک درکیم تیاکح ناخ باون میدیشون یم یاچ ام ھکیماگنھ رد ،دندروآ یم ام یارب نارسپ ھک

 رد ھک )یتوگراب ( ۀیرق زا ام رثکا ھک تفگ وا .دندش دوخ لزانم کرت ھب روبجم شا ھیرق یلاھا

 یسور تارایط و اھ رتپوکیلھ تالمح دروم ام ۀیرق لبق زور تسیب ،میا هدمآ تسا عقاو هرد نایاپ

 ۀصح مراھچ ،دندیسر لتقب رفن ھس ات ود لیماف رھ رد ،دش نامدرابمب تدش ھب ھقطنم و تفرگ رارق

 نامدرابمب متخ زا دعب ،دندومن درابمب ار ام رتاوتم زور ود یسور تارایط ،دندش ھتشک ھیرق یلاھا

 ام ،دیدرگ دوبانً الماک ام ۀمھ لزانم اریز ،میدرک کرت ار ھیرق نم اب  یلاھا زا رفن دصشش دادعت

 ات ام .دنداد ام ھب ار دوخ یاھ ھمیخ ھقطنم نیدھاجم ،مینک ناھنپ لگنج رد ار دوخ ھک میدمآ اجنیا



 ار دوخ نطو ام .میوریم ناتسکاپ فرطب دعب ،مینام یم هاج نیا رد ددرگ زاغآ یرابفرب ھکینامز

 .مینک یگدنز دوخ نطو رد ام دنھاوخ یمن اھسور اما ،میراد تسود

 ھک لاس نھک درم کی ھک مدش ھجوتم نم ،درکیم نایب ار دوخ تشذگرس ناخ باون ھکینایرج رد

 و هدزتشحو و  یناوختسا تروص ،دیفس یاھوم اب درم نیا ،دنکیم ھیرگ ،تشاد نت ھب دیفس سابل

 ھک دش مولعمً ادعب اما ،درذگیم شرمع زا لاس داتشھ ھک دیسریم رظن ھب شا ھتفرورف یاھ ھقیقش

 رثا رد ھک داد حیضوت میارب دیمح .دوب رابھودنا اھ یلیخ شا ھیرگ ،دراد رمع لاس تصش

 ،شرھاوخ ،شناردارب ،شنز ،دنا هدیسر تکالھ ھب یو لیماف یاضعا مامت ھتشذگ زور نامدرابمب

 نیا اب شدوخ ھک دنکیم لاوس هدرک ھیرگ رتاوتم درم نیا ،دندش ھتشک ھمھ شیاھ ھساون و شنادنزرف

 ھمھ درمریپ نیا .دنا هدش ھتشک شا لیماف یاضعا ھمھ ھکیلاحرد ،تسا هدنام هدنز ارچ یلاس نھک

 شیارب زیچ چیھ و هدیدرگ ناریو یلکب شا یگدنز .تسا هداد تسد زا ار دوخ سک ھمھ و زیچ

  .تسا هدنامن یقاب

 ھمیخ رد نیرضاح ھمھ ،دنا هدیدرگ راچد تشونرس نینچ ھب ناتسناغفا مدرم زا یریثک ادعت

 و درک ھیرگ بش ریخا ات وا .دش یم هدینش درم نیا ۀیرگ فرص قلطم یشوماخ رد ،دندوبرثأتم

 .تفر باوخ ھب حبص کیدزن

 ملاع رد ار حلص ناھج گرزب تمسق کی ھکیئانثا رد 1979 لاس سمسیرک دیع مود زور رد

 کی و دندرک زواجت ناتسناغفا ھب یوروش نازابرس زور نامھ رد تسرد ،دندرکیم لیلجت تیرشب

 .تشاد ترھش  ناگدازآ نیمزرس مانب ھک دندومن لاغشا ار سازکت یگرزب ھب روشک

 یکینخت رظن زا ایکاولسکچ یالاب ار یوروش مجاھت ھک "یکسفلواپ ناویا" یسور لارنج نامھ

 اھ سور ھبترم نیا اما ،دریگ تسد رد ناتسناغفا رد ار تردق ھک دیدرگ فظؤم ،دوب هدرک یربھر

 شیوخ تیمکاح و لورتنک تحت زور دنچ فرظ رد زین ار ناتسناغفا ایکاولسکچ دننام ات دندشن رداق

 زا مھ مدرم رثکا و دادن ناشن دوخ زا دیدش لمعلا سکع دروم رد زین برغ تاعوبطم ،دنروآرد

 .دندرکن لصاح عالطا مجاھت نیا

 کی ،دوب نوناق نودب گنج کی ،دیدرگ زاغآ ناگدازآ تکلمم رد ربماسد زور نیا رد ھکیا ھثداح

 ناتسناغفا سوفن نویلیم هدزناپ ۀلمج زا ،دیمان تلم کی کیتامتسیس راتشک ارنآ ناوت یم ھک یگنج

 نطو ھک دندومن روبجم ار ناغفا نویلیم جنپ ،تسا هدنام یقاب نآ ۀفصانم ،یوروش مجاھت زا لبق

 ربارب نیا ھک دندرک ترجاھم ناتسکاپ  ھب اھنآ نویلیم 3.5 ،دنیامن کرت رجاھم مانب ار شیوخ یئابآ

 .دنھدیم لیکشت ار ناھج نیرجاھم و ناگراوآ نیرتگرزب اھنیا ،تسا لیئارسا سوفن اب



 زا ناتسناغفا کاخ لخاد رد رگید رجاھم نویلیم ود ،دننکیم یگدنز ناریا رد رگید نویلیم 1،5

 شش ناغفا یاھ لیماف یسب ھک تسین ردان نیا ،دنشابیم نادرگرس و هراوآ رگید لحم ھب لحم کی

 لباک سوفن ساسا نیا رب ھک دندش ریزارس تختیاپ رد رجاھم یریثک دادعت ،دنا هدش درابمب ھبتارم

 .دیدرگ دنچود

 رد ار دوخ یماظن تالمح اھ سور اریز ،تفای شیازفا 1985 لاس رد ناتسناغفا ناینابرق دادعت

 .دندیشخب تدش ،دیدرگ زاغآ ونژ رد گنج عطق تارکاذم ھکینامز نیع

 نیدب 1979 لاس زا ینیمخت تروصب اما ،دیآ تسد ھب ناینابرق قیقد دادعت ھک تسا نکممان ھچرگ

 تالمح ،یعمج ھتسد یاھ مادعا و لتق ،یوقطنم نامدرابمب رثا رد ناغفا نویلیم ود یلا کی ،فرط

 ،یگنسرگ ،تسا یشک مدآ و راتشک ۀقیرط نیرت نازرا ھک یوایمیک یاھ بمب لامعتسا و یئاوھ

 .دنا هدش ھتشک ،گنج زا یشان ضارما عویش

 ھجنکش کانتشحو یاھ ناکم ھک اھ نادنز یاھ ینیمزریز رد رگید ناسنا رازھ اھد هوالعرب

 .دندیدرگ رثالا دوقفم ،دنشابیم

 اوق رد یمھم ۀفیظو رضاح لاح رد ھک ناتسناغفا تامکحم رد یضاق قباس "یز کربب رمع"

 یشک مدآ رد ھبرجت ناکم ھناگی ناتسناغفا ھک دسریم رظن ھب نینچ ھک تشاد راھظا ،دراد تمواقم

 ار حالس عون رھ رگید یمتا بمب زا ریغ ھب ،تسا ھتخاس رسیم یوروش یماظن یاوق یارب ار

 ؟ارچ اما ،دراد تقیقح نیا لمع رد ،دندرک قیبطت ناتسناغفا مدرم یالاب

 و تسد گنج کی قالطاب رد و هدومن داجیا ار یلکشم دوخ یارب ناتسناغفا رد یوروش داحتا ارچ

 .درک ماود مود یناھج گنج زا رتشیب نآ نامز ھک دنزیم اپ

 برغ نارگ لیلحت ار اھ سور مجاھت تلع ،دھدیم تاحیضوت عوضوم رد تردن ھب نیلمیرکً اعبط

 یوروش داحتا ھک دنروآ یم لیلد و دننادیم اھسور یبلط ھعسوت ،ناسانشراک تایرظن رب اکتا اب

 یعمج رطاخ اب ات دنشاب ناریا یریگ ناگورگ عوضوم فورصم اکیرما ۀدحتم تالایا ات دوب رظتنم

 .دزادنا راک ھب ناھج ریخست و تیمکاح روظنم ھب راب نیمدنچ یارب ار دوخ یبلط ھعسوت تردق

 نیشن ناملسم قطانم رد یمالسا یاھ تضھن ھک تسا نیا رب هدیقع ار ناسانشراک زا یرگید دادعت

 لخاد ھب ناتسناغفا تادحرس زا ھک دنرادنپ یم نینچ و هدش بوسحم رطخ کی یوروش داحتا

 .درک دھاوخ تیارس یوروش

 نیا زا یوروش داحتا ھک دراد هدیقع اکیرما یتلایا نوتنھوپ یسایس روما روسیفورپ "نیبور تنراب"

 تینما ھک دیامن فاشکنا ۀنوگ ھب ناتسناغفا دحرس زا نکمم یمالسا بالقنا تاکرح ھک تشاد سارھ



 ،تسا کیدزن تقیقح ھب  سارھ و ھشیدنا نینچ ،دزاس ھجاوم هرطاخم ھب ار یوروش ورملق لخاد

 پورگ جنپ ھلمج زا یکی یوروش ناناملسم تیعمج نویلیم تصش دادعت رضاح لاح رد اریز

 تیرثکا هدنیآ لاس یس یلا تسیب تدم رد ھک دنھد یم لیکشت ار ناھج ناناملسم سوفن گرزب

 .داد دنھاوخ لیکشت ار یوروش سوفن قلطم

 یاھبآ ھب اھنآ ندش کیدزن ،ناتسناغفا رب یوروش مجاھت تلع ھک دنرادنپ یم نینچ ناغفا ناسانشراک

 رظن زا یوروش داحتا .دندرک لابند لاس دصود رد یسور یاھ رازت ار فدھ نیا و تسا مرگ

 رد و هدوب نادنبخیً امیاد شا روشک یضارا ۀفصانم ،دراد رارق یناھج حطس  نیرت نیئاپ رد یمیلقا

 یوروش دحرس هاگرھ .دنشاب یم دمجنم ،اوھ تدورب رثا رد نآ یاھ هاگردنب رثکا ناتسمز مسوم

 ۀقطنم فرص ،"رداوگ" مرگ یاھبآ ردنب زا ار یوروش تکلمم ،دبای دادتما ناتسناغفا بونج رد

 تفن یاھ رکنات و رادرب هرایط یاھ یتشک ھک دراد قمع ردقنآ ردنب نآ و دزاس یم ادج ناتسچولب

 ناتسچولب تالایا دوش یم هدھاشم ھکیرارق .دنیامن رورم و روبع تلوھس ھب نآ رد دنناوتب شک

 وکسم بناج زا عیسو ۀنامیپ ھب ناتسچولب رد یپچ تاکرح ،دنوش ادج ناتسکاپ زا دنراد وزرآ

 .دنراد هاگتماقا لباک رد اھ چولب رثکا ،دوش یم کمک و تیامح

 ناتسناغفا لماک ریخست اب یوروش داحتا ،ناتسچولب قیرط زا مرگ یاھبآ رد ردنب نتشاد نودب

 طخ زا ،دشاب یم دعاسم یئاوھ تالمح تھج ھک دراد ھلصاف زمرھ  ۀداج زا رتمولیک 550 فرص

 دازآ ناھج یارب تفن رودص ھک تسا ھتخاس ادج مھزا ار نامع و ناریا کیراب لاناک کی هداج نیا

 .دناوت یم هدش دودسم تلوھس ھب لاناک نیا و دنکیم روبع نآ زا عیسو ۀنامیپ ھب

 هدرک رظن زاربا ایفلدالف یجراخ تسایس روما یتاقیقحت توتیتسنا زا صصختم کی "رنواھ نالیم"

 رد ار اھ سور یبلط ھعسوت فاشکنا دناوتیم یوروش ۀطلس ریز ناتسناغفا کی ھک دیوگیم

 .دزاس هدامآ ،دراد یتایح شزرا برغ ناھج یارب ھکیقطانم

 انامھ یوروش مجاھت رگید تلع کی ھک دننکیم رظن راھظا تایندعم و یجولایج ناسانشراک

 .تسا هدیدرگن جارختسا زورما ات نآ دایز ۀصح ھک تسا ناتسناغفا تایندعم

 یم اعدا ،دھدیم ناشن ار اھ تشد و یکاخ یاھ ھپت ،اھ هوک ،اھ هرخص ھک یفارگوپوت ۀشقن کی رد

 اھ تشد و اھ ھپت ،اھ هوک نیا ریز رد عیسو ۀنامیپ ھب ،تسا مورحم نآ زا ناتسناغفا ھکیزیچ دوش

 ،اھ سور ۀیرظن قبط و سم و دروجال ،هرقن ،الط ،ساملا ،توقای ،درمز دننام ،تسا ھتفھن

 ناسانشراک نیمخت ساسا رب ،دشاب یم ناھج رد نھآ ندعم و ریاخذ نیرتگرزب یاراد ناتسناغفا



 رئاخذ مجح ،دنا هداد ماجنا ناتسناغفا رد ار یتامدقم یاھ یراک ھمرب ھک یوسنارف یجولایج

 .دراد رارق ناھج موس فیدر رد ،تسا ھتفھن کاخ ریز رد ھک تایندعم

 زا دناوتیم لاغذ و مویناروا ،تفن ،یعیبط زاگ ،دشابیم ینغ یتخوس داوم رظن زا ناتسناغفا نانچمھ

 .دوش ھتخانش روشک نیا مھم تارداص

 لباک نوتنھوپ رد یوروش مجاھت ات ھک اکساربن نوتنھوپ رد یجولایج روسیفورپ "راودوش ناھوی"

 عبانم یاضاقت رد ھشیمھ مزیلایرپما رصنع ھک تسا هدومن رظن زاربا نینچ درکیم ھفیظو یافیا

 ھب ،دوش یم لصوتم فلتخم یاھ ھقیرط ھب رتاوتم نآ ندروآ تسد ھب تھج و تسا راوتسا یعیبط

 ھب یارب گنج موھفم و تسا فادھا نیا کیسالک ۀنومن ناتسناغفا رب یوروش مجاھت یو ۀدیقع

 رادروخرب صاخ تیمھا کی زا رگید ناھج رد ھچ و نتگنشاو رد ھچ یعیبط عبانم ندروآ تسد

 .تسا

 ترازو تاقیقحت و یراک ھمرب ۀبعش رد ریدم تفص ھب 1981 لاس یلا ھک "لاوینت ناخ بویا"

 تفن رئاخذ یوروش یاھ روپار ساسا رب ھک تفگ نم ھب درکیم ھفیظو یافیا ندعم و عیانص

 و دراد رارق مجنپ فیدر رد ناھج رد رگید عبانم رئاخذ و هدیدرگ نیمخت قارع بسانت ھب ناتسناغفا

 ۀجرد ،دبای یم لاقتنا یوروش داحتا ھب ناتسناغفا زا ھک زاگ بعکم رتم رھ ھک درک شومارف دیابن

 یوروش کاخ رد و ناتسناغفا دحرس زا جراخ ،تسا هدش دیلوت زاگ رادقم ھچ ھب ھک نآ یریگ هزادنا

 .دراد رارق

 داحتا ھک درک وج و تسج اجنآ رد دیاب ار یوروش مجاھت گرزب لیلد جنپ ۀلمج زا لیلد نیرخآ

 کرتشم دحرس نآ اب رتمولیک رازھود ھک ار یروشک یگتسباو ھک تسنادیم دوخ ملسم قح یوروش

 .ددرگ عنام رگید فرط اب ،دراد

 داحتا و تسا دحرس مھ ناھج روشک نیرتگرزب اب لامش رد ھک دوب هاگآ تیعقاو نیا زا ناتسناغفا

 ھس ،تخانش تیمسر ھب ار ناتسناغفا لالقتسا ھک دوب یروشک نیلوا یوروش یتسلایسوس ریھامج

 طباور ،دومن ءاضما ناتسناغفا اب یتسود دادرارق کیوشلب تلود1920  لاس رد ینعی دعب لاس

 ھناگی اما ،دوب دحرس مھ یوروش اب ناتسناغفا ھچرگ ،دوب ھنامیمص ھن یلو ھناتسود روشک ودرھ

 کیتارکومید بزح 1965 لاس رد هرخالاب ،تشادن دوجو نآ رد یتسنومک تاکرح ھک دوب تکلمم

 .دومن یم تیلاعف ھنایفخم لئاوا رد ھک دیدرگ سیسأت قلخ

 ای ربوتکا بالقنا زا لبق اھنآ سیسأت ھک دندوب تسینومک بزح یاراد ناتسناغفا راوجمھ یاھ روشک

 .تفرگ تروص نآ زا دعب لاس شش



 یاھ کمک یوج و تسج رد ھنایم یایسآ یاھ روشک رگید دننام ناتسناغفا مود یناھج گنج زا دعب

 روظنم ناتسناغفا یارب ار یفاشکنا دودحم مارگورپ کی اکیرما ۀدحتم تالایا ،دش برغ یفاشکنا

 کیژیتارتس تیمھا اریز ،دومن یراددوخ یماظن یاھ کمک زا "رواھ نزیآ" تموکح یلو ،دومن

 .دوبن مھم اکیرما یارب ناتسناغفا

 یوروش داحتا زا ناتسناغفا ،دوب نایرج رد ناتسکاپ و ناتسناغفا نیب یدحرس یاھ یگدیشک ھکینامز

 رد ،دش ھتفریذپ  هداشگ نیبج اب "فچسورخ" بناج زا اضاقت نینچ و دومن یماظن کمک یاضاقت

 .دندیدرگ ھیبرت یوروش رد زین ناغفا نارسفا ،یماظن یاھ کمک نآ تاکوچ

 نآ بیقعت ھب ھک داد روپار نم ھب ناتسناغفا ۀلخاد ترازو ۀبتر دنلب رومام قباس "کدرو لدبع"

 داحتاً الثم ،دوبن ناتسناغفا دافم ھبً ارثکا ھک تفای ھمادا ناتسناغفا ھب یوروش داحتا یاھ کمک

 ام ساسا نیا رب و داد یمن رارق ناتسناغفا رایتخا رد ار یماظن مزاول یوتلاف تاج هزرپ یوروش

 نیگنس راب ریز رتشیب ناتسناغفاً انب و میئامن یرادیرخ دیدج تارایط و تاج هدارع میدوب روبجم

 .دید ھمدص روشک یداصتقا ماظن و ھتفرگ رارق یوروش ضورق

 ۀمدص کی ھک دش مامت رتنارگ دنچ ھس هدش ینیب شیپ نالپ ھب تبسن  دابآ لالج یرایبآ ۀژورپ

 داحتا ھب نآ نوتیز و سورتیس تاج هویم تادیلوت ،دیدرگ دراو ناتسناغفا یداصتقا رکیپ رب یرگید

 ناتسکاپ زا اھ هویم لیبق نیا زا ار دوخ تاجایتحا ناتسناغفا ھکیلاحرد ،دیدرگیم رداص یوروش

 نیا ،دندومن درتسم اھ سور ومآ دور ۀنھد زا ار یناسر بآ رگید ۀژورپ کی .درکیم دراو

 دھدیم لیکشت ار ناتسناغفا و یوروش دحرس ،دوش یم دای ھنایم یایسآ لین دور مان ھب ھک ھناخدور

 .دندروآرد شیوخ فرصت رد ار ناتسناغفا کاخ  یضارا راتکھ نارازھ هرخالاب و

 اھ سور طسوت ھک ھنایم قرش تفن یاھ ھمشچ ھب کیدزن و ناریا دحرس رد دندنیش یئاوھ هاگیاپ

 .درک دھاوخن ادیپ جایتحا نآ ھب زگرھ ناتسناغفا ھک تسا گرزب ردقنآ نآ تیفرظ ،دیدرگ رامعا

 رس اریز ،نکن دامتعا ،دراد تسد رد نامسیر ھک یسور کی ھب زگرھ ھک تسا یناغفا لتم کی
 بلطم نیا دوواد روھمج سیئر دیاش .ددنب یم ارت شرگید رس اب و دھدیم وت تسد رد ار نامسیر

 ار دوخ روشک زاین دروم یاھ کمک و ھتفرگ ھلصاف یوروش زا تساوخ یم و دوب هدرک کرد ار

 .دش مامت شناج تمیق ھب تسایس رییغت نینچ و دروآ تسد ھب رگید عبانم زا

 و تلود نیرومام زا یریثک دادعت و شا هداوناخ یاضعا رثکا اب دوواد روھمج سیئر اتدوک کی رد

 ،تفرگ تروص یوروش میقتسم تلاخد و یربھر ھب ھک اتدوک نیا اب ،دندیسر لتق ھب ودرا نارسفا

 ،دندش هدیناسر تردق ھب ،دوبن رتشیب رازھجنپ زا نآ یاضعا دادعت ھک اھ تسینومک کچوک تیعمج



 لتق ھب ھئطوت کی رثا رد1979 ربماسد رد هام 17 زا دعب ھک دوب یک هرت دمحم رون اھنآ ربھر

 700 دادعت نامز نیا رد .دیدرگ روھمج سیئر محر یب تسیسکرام کی نیما هللا ظیفح و دیسر

 نیما .دنتفرگ تسد رد ار فراعم متسیس و مھم یاھ ماقم و هدیدرگ ناتسناغفا دراو یسور راشتسم

 ببس ھک دندومن زاغآ یناسنا ریغ یاھ ھجنکش و اھ مادعا ،لتق ،رورت ،ینگفا تشھد ھب یک هرت و

 یم ھک نیلمیرک .دوش هدیناشک یگنج ھناخ یوس ھب تکلمم و ددرگ لیکشت تمواقم یاوق دیدرگ

 دعب هام ھس .دید یم دوخ عنام ار رسدوخ نیما ،دھدب عیسو یسایس تیثیح کی لباک میژر ھب دیشوک

 .دنتشادرب دوخ هار رس زا ار یو اھسور ،دیسر تردق ھب نیما ھکنآ زا

 ،دندوب نویزیولت زا یناتسکاپ ملف کی یاشامت لوغشم لباک رھش یلاھا 1979 ربماسد 24 ماش رد

 شوماخ زین ویدار زاوآ نامز نیع رد و دش عطق نویزیولت مارگورپ بش 9 تعاس زا دعب یمک

 ...دش هدینش پوت کیلش زاوآ رھش زکرم رد ،دیدرگ

 

 ...دراد ھمادا


