
ناریا قلخ ییادف یاھ کیرچ ناگرا ،ییادف مایپ :زا لقن هب
١٣٩١ هام نمھب ،١۶۴ هرامش

)۱۳۵۵ نمهب مهن رد شتداهش زورلاس رد( یرجنس ثرمویک قیفر ،قلخ یئادف کیرچ یمارگ دای هب
 ققحت و یدازآ هار رد هک یتسینومک یبالقنا .تسا یرجنس هداوناخ زا هتخاب ناج قلخ یئادف کیرچ نیمود یرجنس ثرمویک قیفر
 راب رپ اما راوشد رایسب یاه یگدنز نیرت ینالوط زا یکی ناریا متس تحت یاه هدوت و نارگراک یبالقنا و قح رب یاه تساوخ
 همه ریگ یپ و هفقو یب و دنارذگ رس زا ار مکاح یروتاتکید و قانتخا طیارش و هاش تینما یمنهج نامزاس هطلس ریز رد یفخم
.داهن قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس یالتعا و دشر هار رد ار شیاه تیلباق و اه یئاناوت و دوجو
 نیا مهم هناحلسم تایلمع رثکا هک یروشرپ یبالقنا ،قلخ یئادف یاه کیرچ هتسجرب رداک ،یرجنس رایاشخ قیفر یکی وا ردارب ود
 نارودزم هلمح نایرج رد ۱۳۵۴ لاس نیدرورف رد هک دوب ،تفرگ تروص وا تکرش اب مدرم نانمشد هیلع ۱۳۵۳ لاس رد نامزاس
 یئادف کیرچ ،یو رگید ردارب .دیسر تداهش هب ،نارودزم نآ اب یریگرد یط ،نیوزق رد شیاقفر و وا یمیت هناخ هب هاش میژر حلسم
 .دش یم هتخانش هاش میژر یاه نادنز رد مواقم یسایس ناینادنز زا یکی ناونع هب ۵۰ ههد رد هک تسا یرجنس زربیرف قیفر ،قلخ
 تارظن هب نانچمه هک یلاح رد و دازآ نادنز زا ۵۷ لاس رد ناریا زرابم یاه هدوت شزیخ اب ،نادنز لاس ۸ لمحت زا سپ وا
 نمؤم نامزاس یبالقنا یاه نامرآ هب و نایوپ زیورپریما و هدازدمحا دوعسم اقفر ،قلخ یئادف یاه کیرچ یاه نیسیروئت یتسینومک
 تیلاعف تالیکشت نیا رد زورما هب ات و داد نامزاس ون زا ار قلخ یئادف یاه کیرچ لکشت ،رگید یاقفر هارمه ،دوب هدنام رادافو و
 .دنک یم
 یئادف یاه کیرچ نامزاس رد صخاش یاه هرهچ هب اهدعب کی ره هک ناشکرتشم ناتسود و ناردارب و ثرمویک یتازرابم یگدنز
 ناریا هعماج رد لهچ ههد مود همین رد هک دوب یدیدج یتازرابم طیارش زا یدامن و رگنایب ،دندش لیدبت هناحلسم شبنج رد و قلخ
 اضردمحم نوچ یئادف یاقفر .داد یم شرورپ دوخ نورد رد ار زرابم نویبالقنا نیا نوچ یناناوج و ناناوجون و تفرگ یم لکش
 ناناوجون کی ره نامزاس هب نتسویپ زا لبق ،دندوب ثرمویک و رایاشخ ناتسود زا هک ... و یهاش هجنپ هللادبع ،یحاتف لالج ،یبرثی
 یتازرابم یاهدادیور همه رد شنارادرب اب هارمه ثرمویک دوخ .دنتشاد یکرتشم یتازرابم یاه تیلاعف مه اب هک دندوب یزرابم
 رد اه هدوت گرزب تارهاظت ات هتفرگ سوبوتا طیلب ندش نارگ هب ضارتعا رد مدرم هزرابم زا نارهت رد لهچ ههد مود همین هتسجرب
.تشاد تکرش لاعف روط هب ،اه لاس نآ رد نایوجشناد روش رپ تاباصتعا ات یتخت ملهچ و متفه مسارم
 اب ،دوب هدنارذگ رهش نیا رد زین ار شا یکدوک لوا هرود و دوب هدوشگ ناهج هب مشچ ریالم رد ۱۳۲۹ لاس هام دادرخ رد هک ثرمویک
 هدکشناد هب ۱۳۴۷ لاس رد ،ناتسریبد مامتا زا دعب .دینارذگ نارهت رد ار دوخ ناتسریبد و ناتسبد نارود ،نارهت هب هداوناخ لاقتنا
 کیناکم و قرب هتشر رد و هدش دراو دش یم هدناوخ کمران یلاع یارسشناد ادتبا رد هک نارهت کمران هقطنم رد عقاو تعنص و ملع
 هیلع قدصم رتکد یلم تازرابم نارادفرط زا وا ردام و ردپ هک نیا و هداوناخ رد یسایس وج دوجو هب هجوت اب .داد لیصحت همادا
 اب طابترا رد هاگشناد رد رطاخ نیمه هب .دوب هتفرگ لکش وا رد دوز یلیخ یسایس هزرابم هب شیارگ ،دندوب هاش و اه تسیلایرپما
 یسایس زرابم کی ناونع هب و دروآ یور یتسیسکرام و یبالقنا یاه هشیدنا هعلاطم هب تفرگ رارق نآ رد هک یدیدج یسایس طیحم
 هطلس ریز زا ناریا متس تحت یاه هدوت همه یئاهر ناهاوخ نینچمه و رامثتسا و متس هنوگ ره دیق زا نارگراک یئاهر ناهاوخ هک
 لامعا هب تردابم اب هعماج رد یراج تازرابم رد و هدش هزرابم هصرع دراو دوب هاش میژر ،ناش هدناشن تسد میژر و اه تسیلایرپما
.تسج تکرش هنالاعف یدنچ یبالقنا
 هناملاظ عاضوا هب اهنآ ضارتعا و اه هاگشناد رد هعماج نوگانوگ تاقبط و راشقا نایم زا نایوجشناد عیسو روضح هک یطیارش رد
 نوچ یرگید نیزرابم اب هارمه یرجنس ثرمویک قیفر ،دوب هدرک لیدبت یدازآ یارب هزرابم رگنس هب ار اه هاگشناد ،ناریا رب مکاح
 تیلاعف اب و یئوجشناد تاباصتعا رد تکرش اب رگید یدادعت و یحاتف لالج ،ورسدازآ میهاربا ،یبرثی اضر دمحم ،یرجنس رایاشخ
 یسایس یاه تیلاعف هتبلا .دندش لیدبت تعنص و ملع هدکشناد رد یئوجشناد تاضارتعا صخاش یاه هرهچ هب دوخ یتازرابم یاه
 هب و هداد بیترت یدرونهوک مظنم یاه همانرب وس کی زا اه نآ نامز نامه رد و دوبن دودحم هاگشناد طیحم هب شنارای و ثرمویک
 و یتسیسکرام راثآ ندرک لدب و در هب رگید یفرط زا و دنتخادرپ یم یندب تانیرمت و یدرونهوک هب دوخ یوجشناد ریغ یاقفر هارمه
 ناشدروم رد و هعلاطم ار اه نآ و هدرک تردابم داد یم ءاقترا ناریا مدرم لیاسم و خیرات هب تبسن ار نانآ یهاگآ هک یئاه باتک
 و متفه مسارم رد یو تکرش ،یعامتجا یاه تیلاعف هصرع رد ثرمویک قیفر یاه تیلاعف نیرت هتسجرب زا یکی .دندرک یم ثحب
 یولهپ اضرمالغ ،هاش ردارب تسد هب یتخت هک یمومع رواب هب هجوت اب هک دوب ۱۳۴۶ لاس رخاوا رد "یتخت ناولهپ ناهج" گرم ملهچ
 یاه میت نیب لابتوف یزاب نامز رد یمدرم تاضارتعا رد تکرش .دوب هدش لیدبت هاش میژر هیلع گرزب یتارهاظت هب ،هدیسر لتق هب
 و ناردارب و ثرمویک تیلاعف یاه هصرع زا رگید یکی ،دوب هتسجرب یسایس یاهدادیور هلمج زا ههرب نآ رد هک لیئارسا و ناریا
 ههد مود همین یمدرم هتسجرب تازرابم زا رگید یکی نایرج رد .داد یم لیکشت ار هعماج رد یراج یسایس تازرابم رد شناتسود
 هک شناتسود عمج اب هارمه ثرمویک ،۱۳۴۸ لاس رد دحاو تکرش یاه سوبوتا طیلب ندش نارگ هب نارهت مدرم ضارتعا ینعی لهچ
 نآ یارب کرادت هفیظو اه نآ .دندرک ءافیا ار یتیمها رپ و گرزب شقن ،دنداد یم لیکشت اه لاس نآ رد ار یتازرابم لفحم کی
 ندش نارگ هب تبسن مدرم ضارتعا زاربا یارب صخشم خیرات نییعت و اهراوید یور یسیون راعش اب و هتفرگ هدهع هب ار ضارتعا
 رد لاعف تکرش اب دوخ و ؛دندرک ادا ار دوخ یتازرابم مهس ۱۳۴۸ لاس دنفسا ۲ تارهاظت رد زرابم مدرم جیسب رد ،سوبوتا تمیق
.دندوزفا دوخ یتازرابم تایبرجت یانغ هب و هتخومآ هبرجت ،زور نآ تارهاظت
 ثعاب دیشخب یم ینوزف ار نانآ یتازرابم تایبرجت هک لاح نیع رد شیاقفر و ثرمویک قیفر یتازرابم یاه تیلاعف نوزفا زور دشر
 پچ اهنآ زا یضعب هک دش یم ینیزرابم اب ،نآ زا جراخ رد هکلب هاگشناد طیحم ردً افرص هن اه نآ طباور ندش رت هدرتسگ هچ ره



 ثعاب دیشخب یم ینوزف ار نانآ یتازرابم تایبرجت هک لاح نیع رد شیاقفر و ثرمویک قیفر یتازرابم یاه تیلاعف نوزفا زور دشر
 پچ اهنآ زا یضعب هک دش یم ینیزرابم اب ،نآ زا جراخ رد هکلب هاگشناد طیحم ردً افرص هن اه نآ طباور ندش رت هدرتسگ هچ ره
 هب فتولوم لتکوک اب یا هدع ،دش لیدبت لیئارسا هیلع رب یتارهاظت هب هک لیئارسا و ناریا یاه میت لابتوف یزاب نایرج رد .دندوبن مه
 ثرمویک ناتسود زا هک دش یدرف هلمج زا و اه نآ نتفرگ رارق درگیپ تحت هب رجنم هک دندرک هلمح )لاع لا( لیئارسا یئامیپاوه رتفد
 رد و هدمآ ثرمویک هناخ هب سیلپ مشچ زا ندنام یفخم یارب تشاد رارق بیقعت تحت و هدش هتخانش یو هک اج نآ زا .دوب رایاشخ و
 هناخ هب ثرمویک و وا یریگتسد یارب کاواس ۴۹ لاس هام رهم رد دوب هتفر ول وا هاگ یفخم هک اج نآ زا اما .دوب هتفرگ هانپ اج نآ
 رس هب یرامیب رتسب رد یبلق هتکس رطاخ هب ثرمویک ردپ هک دوب یطیارش رد اه یرجنس هناخ هب کاواس شروی .درب شروی اه نآ
 اب هداوناخ ردپ یرامیب هب هجوت نودب کاواس نارومأم .دوب اه نآ هناخ رد مه یبرثی اضر قیفر ،هلمح زور نآ رد هنافسأتم .درب یم
 دوجو هب هناخ رد یجنشتم طیارش نانچ و دندرک یم دروخرب دندوب هناخ رد هک یناوج هس هب و هناخ یلاها هب مامت یرگیشحو
 مه اما دندش فرصنم دوخ اب ثرمویک ندرب زا نارومأم ،ردام رارصا اب یعضو نینچ رد .دنتشگ ردپ ددجم هتکس ثعاب هک دندروآ
.تفگ دوردب ار یگدنز اه یرجنس ردپ زین دعب زور دنچ ،دندش تشادزاب ود ره یبرثی اضر قیفر مه و هدش یفخم قیفر
 طباور المع ،دیدرگ دازآ ،هتفه کی زا سپ یبرثی قیفر و دشن ریگتسد ثرمویک هک اج نآ زا ،اقفر لفحم هب کاواس هبرض نیا مغریلع
 هناخ رد دوخ روضح تلع هراب رد یئوجزاب رد یبرثی قیفر هک صوصخ هب .دشن هجاوم یدج رطخ اب اقفر یتازرابم لفحم رد دوجوم
 یقاب فرح نیا یور اه یئوجزاب لوط رد و هدومن دیکات تعنص و ملع هدکشناد رد ثرمویک اب ندوب سالکمه و یتسود رب ،ثرمویک
.دوب هدرک یفرعم ثرمویک هداس تسود ار دوخ و هدنام
 یلاح رد تخاس لوحتم ار هعماج یسایس طیارش هک قلخ یئادف یاه کیرچ تیدوجوم مالعا نآ بقاعتم و لکهایس زیخاتسر دادیور
 اب نایوجشناد تازرابم یریگ تدش ثعاب ،تشاذگ اج هب متس تحت یاه هدوت و نارگراک تازرابم رب ار دوخ یبالقنا ریثأت هک
 یاضف ،اهراعش نیرت لاکیدار اب هناحلسم شبنج زا عافد رد یئوجشناد تازرابم هک اج نآ ات ؛دش یرتشیب هچ ره مسیلاکیدار
 زا ساره رد و هناحلسم شبنج زا تشحو رد هاش میژر ینعی نمشد هک تسا ملسم یطیارش نینچ رد .تفرگ ارف ار اه هاگشناد
 یم ریگتسد ار زرابم نایوجشناد و هدرب شروی اه هاگشناد هب راو هناوید ،هزرابم هنحص هب مدرم یاه هدوت ندناشک رد نآ تاریثأت
 و ثرمویک قیفر هک داد خر ۱۳۵۰ تشهبیدرا رد تعنص و ملع هدکشناد رد یئوجشناد گرزب تاباصتعا زا یکی هرود نیا رد .دومن
 یریگتسد هب قفوم کاواس ،تازرابم نیا رد اقفر شقن ندش راکشآ اب .دندومن ءافیا یئازس هب شقن نآ یئاپرب رد شهارمه یاقفر
 رد هک قیفر ود نیا نامز نیا رد .دنتفرگ رارق سیلپ بیقعت تحت یبرثی اضر و یرجنس ثرمویک اقفر و دش یرجنس رایاشخ قیفر
.دندش یفخم یگدنز هب روبجم یریگتسد زا زیرگ یارب دنتشاد رارق قلخ یئادف یاه کیرچ اب طابترا
 یئاهر یارب هزرابم هار رد ار دوخ یگدنز همه یا هفرح یبالقنا کی ناونع هب ۱۳۵۰ تشهبیدرا زا یرجنس ثرمویک قیفر نیاربانب
 رایسب طیارش اب هاگ هک ار یتوافتم یاه هرود مدرم نانمشد اب عطاق هزرابم نیا ریسم رد یبرثی قیفر و وا .داد رارق دوخ قلخ
 یئادف یاه کیرچ ینعی ،دوخ نامزاس اب اه نآ طابترا عطق نیلوا .دندرک یط دوب مأوت مه طابترا عطق فیصوت لباق ریغ و تخس
 شیپ هار رگید کنیا هک کاب هچ اما .دمآ شیپ دوب نامزاس اب اه نآ طبار هک یرجنس زربیرف قیفر یریگتسد اب ۱۳۵۰ دادرم رد قلخ
 کیرچ ود نیا .)"تسام یاپ شیپ هار کنیا " :تسا هدش هتفگ روط نیا یئوکسا یدمحا هیضرم قیفر زا رعش کی رد( دوب اه نآ یاپ
 ماجنا راک ردنا تسد و دنداد همادا نامزاس همانرب و طخ یاتسار رد دوخ هزرابم هب دیدرت یا هظحل نودب یگتشذگ ناج زا اب یئادف
 یتاکرادت یاه تیلاعف یهاگیاپ هباثم هب و هدرک هراجا هیزوف نادیم رد یا هناخ ،ندش یفخم زا سپ اه نآ .دندش هناحلسم یتکرح
 هاگیاپ نآ کرت هب روبجم اقفر و تفرگ تروص اه نآ هاگیاپ رد یراجفنا ۵۰ لاس رهم دودح رد .دنداد یم ماجنا اج نآ رد ار دوخ
 یلحم نتشاد نودب یسیلپ طیارش نآ رد ار یتدم دنتشاد رارق هاش میژر تینما نامزاس بیقعت تحتً ادیدش هک یلاح رد و هتشگ
 یاه کیرچ نامزاس وضع ایً ادعب هک دوخ هرود نیزرابم زا یرایسب اب هک اه نآ ،دایز یاه شالت اب هرخالاب .دندنارذگ تنوکس یارب
 کیرچ اب طابترا رد نامز نآ رد هک تسودرشب هللادسا قیفر اب دنتسناوت دندوب انشآ ،دندش قلخ نیدهاجم نامزاس ای و قلخ یئادف
 و یرجنس ثرمویک اقفر .دنوش لصو نامزاس هبً اددجم و هتفرگ سامت ،درک یم تیلاعف ناهفصا رد یهاگیاپ رد قلخ یئادف یاه
 هللادسا قیفر یریگتسد اب اما .دندرک تیلاعف نامزاس نورد رد ۱۳۵۱ لاس ات و دندش لقتنم ناهفصا هب هطبار نیا رد یبرثی اضر
 عطق نامزاس اب ًاددجم اه نآ طابترا ،درپس ناج کاواس هنایشحو یاه هجنکش ریز ،لد رد نامزاس رارسا ظفح اب هک تسودرشب
 .دش نامزاس هب اه نآ ندش لصو ثعاب هرابود قیفر ود نیا ددجم یاه شالت ،یتدم زا سپ .دش
 رما نیا اما .تسین تسد رد یفاک تاعالطا قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس رد یرجنس ثرمویک قیفر یاه تیلاعف همه زا هنافسأتم
 یبالقنا تیلاعف هداز نژیب ابص و ینمؤم دیمح اقفر روضح اب یهاگیاپ رد و دش لقتنم دهشم هب ۱۳۵۳ لاس رد یو هک تسا نشور
 دهشم رد یهاگیاپ رد یناقهد فرشا قیفر اب یهاتوک تدم هب وا )۱۳۵۳ ناتسبات لیاوا دودح( زین یا هرود رد .دومن لابند ار دوخ
 وا یاهراک هلمج زا .تشاد روضح ،درک یم دمآ و تفر اج نآ هب دهشم هخاش لوئسم ناونع هب یرفعج )نودیرف( ربکا یلع قیفر هک
 وا هک دوب هرود نیمه رد .دوب نامزاس تایرشن رگید و قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس ناگرا ،قلخ دربن راشتنا هب کمک دهشم رد
 نآ رد .دش ،دراد رارق ناریا هشقن یالاب رد لسلسم اب تسد هک نامزاس یارب یدیدج مرآ یزیر حرط هب قفوم یرفعج قیفر اب هارمه
 درک یم کجنران نتخاس یارب هرجفنم داوم هیهت فرص یدایز یژرنا دوخ یتاحیلست یاهزاین رد یئافکدوخ تهج نامزاس اه لاس
 کیرکیپ دیسا هیهت تاناکما و دش دراو نامزاس هب ۱۳۵۳ لاس لوا همین رد هک یتابرض زا سپ .دوب نآ یلصا هدام کیرکیپ دیسا هک
 ماجنا یارب هراومه هک یبالقنا دهعت نامه اب یو هک دیدرگ لوحم ثرمویک قیفر هب هرجفنم هدام نیا نتخاس تیلوئسم ،تفر نیب زا
 وا هک دش ثعاب یئامیش هدام نیا اب موادم راک اما .تخادرپ راک نیا ماجنا هب ،داد یم ناشن دوخ زا شا ینامزاس یاه تیلوئسم
.ددرگ یسفنت لکشم راچد
 اقفر قافتا هب و هتشگ لقتنم نارهت هب دهشم رد تیلاعف اهتدم زا سپ ثرمویک قیفر ،دنهد یم ناشن ینونک تاعالطا هک یئاج ات



.ددرگ یسفنت لکشم راچد
 اقفر قافتا هب و هتشگ لقتنم نارهت هب دهشم رد تیلاعف اهتدم زا سپ ثرمویک قیفر ،دنهد یم ناشن ینونک تاعالطا هک یئاج ات
 رد .دنا هداد لکش ناگنمس کلم نابایخ رد ار یهاگیاپ ناگیاش نسحلوبا و ینیسح تاداسلارسفا ،یمارکا دیمح ،یتداعس نسح
 تابرض نایرج رد .تسا هدوب رگید یاقفر هب یکینکت تایبرجت شزومآ لاح نیع رد و قلخ دربن راشتنا یو فیاظو زا یکی هاگیاپ نیا
 رد هک نامزاس رد وا ریظن یئاقفر و ثرمویک قیفر ،داتفا کاواس تسد هب دوب عیزوت هدامآ ۷ هرامش قلخ دربن هک ۵۵ لاس تشهبیدرا
 راشتنا هب مادقا نامزاس تردق نداد ناشن یارب ،دندوب هدش لیدبت هدیدبآ دالوف هب مدرم نانمشد اب ناما یب هزرابم اه لاس یط
 رد نامزاس هب هبرض زا درک یم یعس هک ار نمشد تاغیلبت دندیشوک راک نیا اب و دندرک یهاتوک رایسب تدم رد قلخ دربن هرابود
 قوف تیعقاو هک هعماج رد ۷ هرامش قلخ دربن شخپ ،نامز نآ رد .دنیامن یثنخ ،دنک هدافتسا اه هدوت یتازرابم هیحور فیعضت تهج
.درک لیمحت نمشد هب یناور گنج کی دوب هدش سکعنم نآ رد زین
 دادعت اهنت و دش دراو قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس هب کاواس فرط زا یدیدش تابرض ۱۳۵۵ لاس رد میناد یم هک روطنامه
 ،هداز نژیب ابص اقفر هارمه هب یو دعب هب نامز نیا زا .دوب اه نآ ءزج زین ثرمویک قیفر هک دندنام هدنز ،هقباس اب یاقفر زا یدودحم
 موادت و نامزاس ءایحا رد ار شالت نیرتشیب ،یبالقنا تیارد اب و ناوارف تمحز و جنر لمحت اب یدوجرف نسح و ناود یریما مانهب
 ثرمویک قیفر ،۵۵ لاس تابرض زا سپ یهدنامزاس رد .درک جراخ سیلپ برض ریز زا ار هدنامیقاب یاقفر و داد جرخ هب نآ راک
.تفرگ هدهع هب دوب هدنام نوصم ۱۳۵۵ لاس تابرض زا هک ار دهشم هخاش تیلوئسم
 یفخم طیارش زا یشان دایز رایسب تمحز و جنر اب هک وا ینامزاس یاقفر همه و یرجنس ثرمویک قیفر یتازرابم یاه شالت لصاح
 یئادف کیرچ هنانامرهق و هناراکادف تازرابم و اه شالت لصاح عقاو هب و دوب مأوت نمشد اب موادم زیرگ و گنج اب نینچمه و هزرابم
 تحت یاه هدوت رگید و ناشکتمحز و نارگراک یتازرابم هیحور تیوقت ،هاجنپ ههد راب رپ یاه لاس رد حلسم نویبالقنا همه و قلخ
 یگتسجرب اب زیربت نامرهق مدرم شزیخ اب ۱۳۵۶ نمهب ۲۹ رد هک یرما .دوب هزرابم یوس هب نانآ یجیردت ندش هدیشک و ناریا متس
 جوا هک دندومن اپ رب ناریا رسارس رد ار یبالقنا ،زرابم یاه هدوت و داهن دشر هب ور یا هدوت شبنج سپس .تخاس رادومن ار دوخ
 شا یلدکی و یتسینومک تیمیمص اب وا هک دنیبب ات دوبن هدنز رگید ثرمویک قیفر نامز نیارد هک غیرد اما .دوب نمهب ۲۲ و ۲۱ مایق نآ
 لوبق و غیرد یب یاه یگتشذگ ناج زا و اه یراکادف اب و مدرم نانمشد هیلع هزرابم رد شا نینهآ مزع اب ،ناریا دنبرد یاه هدوت اب
 رد و هدز مقر ناریا هعماج رد ار یخیرات هچ دوخ مهس هب ،قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس رد کانرطخ و راوشد یاه تیلوئسم
 !تسا هدرک ءافیا یردقنارگ شقن هچ مسیلایسوس هب ندیسر هار رد یلخاد ناراد هیامرس و مسیلایرپما هیلع یتاقبط هزرابم تفرشیپ
 هب لومعم قبط نارهت یاقفر اب سامت یارب یو ۱۳۵۵ لاس نمهب ۹ خیرات رد هک دوب تروص نیا هب ثرمویک قیفر نتخاب ناج نایرج
 هب مادقا مدرم تازرابم بوکرس یارب یگدامآ نیرمت تهج هاش میژر یماظتنا یاهورین زور نآ رد یلو دور یم دهشم هناخنفلت
 یم رارق نمشد یاهورین بیقعت و یئاسانش دروم زور نآ رد وا هجیتن رد .دوب یسیلپً ادیدش طیحم و دندوب هدرک یماظن یرونام
 ره لثم هک رونایس ندروخ اب سپس و هتخادرپ اه نآ اب هناحلسم یریگرد هب درادن دوجو رارف ناکما هک دنیب یم هک نآ زا سپ و دریگ
 یگدنز هب ،تشاد نابز ریز هشیمه شتاعالطا هب نتفای تسد و یریگتسد زا کاواس ندرک مورحم یارب رگید قلخ یئادف کیرچ
 اب هطبار رد ۱۳۵۸ لاس دنفسا لوا هبنشراهچ خیرات هب راک هیرشن رد .دسر یم تداهش هب و هداد نایاپ دوخ یتازرابم رسارس
 و هدیشک ار هحلسا قیفر .دننک یم هلمح وا هب اه نآ": هک تسا هدش هتشون ،هاش میژر حلسم یاهورین اب ثرمویک قیفر یریگرد
 هب تسد قیفر .دریگ یم رارق کاواس هرصاحم رد یدنچ زا دعب .دروآ یم رد یاپ زا ار میژر نارودزم زا رفن کی و دنک یم تمواقم
 دنناوتب ات دنک جراخ یو ناهد زا ار رونایس دنک یم یعس نارودزم زا یکی .دنک یم هدافتسا رونایس صرق زا و دنز یم یئادف لمع
 مس قیرط نیدب و دریگ یم زاگ ار رودزم نیا فیثک تسد شیوخ تایح تاظحل نیرخآ رد قیفر یلو .دنربب هجنکش ریز هب هدنز ار وا
".درک ادف ار شیوخ ناج شا ینامزاس رارسا ظفح هب قیفر .دنک یم یو ندب لخاد ار رونایس
 ،دوب هتسویپ نارگراک هناحلسم شبنج هب یا هفرح روطب و هدیزگرب یفخم یگدنز ۱۳۵۰ لاس تشهبیدرا رد هک یقیفر بیترت نیا هب
 رس زا ار لاس ۶ هب کیدزن ینعی هاش میژر نامیخژد یمنهج هطلس ریز رد یفخم یاه یگدنز نیرت ینالوط زا یکی هک یقیفر
 هبرجت هک یتسینومک یبالقنا ،قلخ یئادف کیرچ نیا .داهن دوخ یبالقنا یاه نامرآ هار رد ناج ۱۳۵۵ لاس نمهب ۹ رد ،دوب هدنارذگ
 تیلاعف اهلاس یط رد دعب و یناوجون زا شیتازرابم یاه تیلاعف اب و درک یم لمح دوخ اب ار یسایس سیلپ اب هزرابم اه لاس
 تازرابم خیرات رد کنیا ،دوب ناریا مدرم یتازرابم خیرات زا یشخب مسجت عقاو هب ،قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس نورد رد یبالقنا
.تسا هتشگ هنادواج ام ناگدیدمتس و ناشک تمحز نینوخ
 دش رداق هک دوب یئاقفر نینچ یاه یناشفناج و اه یراکادف اب ناریا بالقنا هک دنناد یم یبوخ هب ناریا زرابم مدرم ار نیا
 یرجنس ثرمویک قیفر یتازرابم رابرپ یگدنز هنومن هک دشاب .دزیرب خیرات ناد هلابز هب ار هاش مسیلایرپما هب هتسباو میژر ماجنارس
.دریگ رارق رامثتسا و ملظزا یراع یئایند هب ندیسر ات ناگدیدمتس و نارگراک تازرابم یورشیپ تمدخ رد غورفرپ نانچمه


