
 

 

 میراد یم یمارگ ار افو فصآ دای

 

 راھچ دودح زا ھک ،انورک یضیرم رثا ھب )23 .02 .2021 ( خیرات ھب افو فصآ ام یبالقناو مزرمھ قیفر ،فسات ورثات لامک اب
 رھش  دلوتم وا .تشذگ رد ناملآ تروفکنارف رھش ) یتیسروینوی کینیلک ( رد یگلاس 63 رمع ھب ،دوب  هدشراتفرگ نادب شیپ ھتفھ
 زا و هداوناخ نوردرد ار یتسود مدرمو یھوخیدازآ سرد .دوب ھتفای شرورپ زرابم و رکفنشور ی هداوناخ کی ردو هدوب تارھ
 ،دوب تارھ رد نیون کیتارکومد نایرج سانش رس یاھتیصخش زا ھک ) دمحم مالغ امام دیھش صوصخب ( شمرتحم یاکاک ود
 ،نیا یولھپ رد .دش ھتشاذگ هاگآ رصنع و دنمتلاسر ناسنا کی ناونعب وا یتیصخش یانب گنس ھک ،دوبن شیب یناوجون .تخومآ
 اجب وا یبالقنا درکلمع و رکفت ،یتیصخش دشر رب یقیمع تارثا نیون کیتارکومد شبنج یاھتیصخش و سانشرس یاھ رداک
 .دنتشاذگ

 یلاع تارمن اب ،یروغ نیدلا ثایغ ناطلس ی ھسیل زا تغارف زا دعبو دیناسر مامتا ھب،شھاگداز رد ار بتکم سورد افو    
 یدایز ی ھقالع وا دنچرھ .دیدرگ لباک مزاع بط  ی ھتلوکاف رد لیصحت ھمادا تھج 1356 لاس ردروکناک ناحتما رد تیقفومو
 نتخومآ یارب اروا یرکف یژرنا و شالت ،هزرابم ترورض و هرود نیرد نامز زاین یلو ،تشاد بط ی ھتشر رد شزومآ ھب
 یژرنا اب ،تشاد نیون کیتارکومد شبنج رد ھشیر ھک لباک رھش یتالیکشت تاقلحزا یکی رد وا .دادیم تھج ،هزرابم سرد
 .تشاد تیلاعف ،شالتو

 کیتارکومد پچ شبنج رد مھم لوحت نیا اب٠دش لیکشت )اماس ( ناتسناغفا مدرم شخبیدازآ نامزاس 1358 لاس ناطرس رد    
 هزرابم ھب وا شالت دعبب نیزا .دمآ رد اماس تیوضع ھب ھناھاگآو میقتسم تروصب یتالیکشت ی ھقلح نیا قیرط زا افو ،یسور دض
 یاھلاس نیب افو یزور ھنابش و ھناقداص تیلاعف .دش رتشیب زوررھ ،شخبیدازآو یبالقنا شبنج رد لاعف کارتشا و ھتفای نامزاس ی

 ی ھقالع ،یمدرمو یسایس ی هدرتسگ یاھراک ھب وا نیب نیرد .دوب یگنھرف روماو یتالیکشت یاھراک ھب زکرمتم ،60 ات 58
  .دش هدرپس نامزاس کیتارکومد یاھ راک زا شخب کی ی هرادا و تیلوئسم یو ھب ظاحل نیمھ ھب .دادیم ناشن یدایز

 رارقرب ھطبار شخبیدازآ شبنج رادفرط یسایس یاھتیصیخشو لفاحم اب یرت هدرتسگ داعبا ردو تعرس ھب تسناوت وا دعبب نیزا    
 یانغ رب نارگید زا یریگدای اب مھو دھد لاقتنا اردوخ نامزاس براجت اھورین نیا ھب مھ ھک داد تصرف وا ھب راکنیا .دیامن
 .دیازفیب دوخ یلمع براجت و کیروئت

 یتالیکشت روما ھب یگدیسر رگید بناجزاو دوب فورصم کیمداکآ و یھاگشناد تفرعم لیصحت ھب ،فرط کیزا افو    
 ھتخاس ھبرجت ابو دعتسم یو ھفرح رداک کی یو زا تعرس ھب ات دش ببس نیا  .دوب ھتخاس لوغشم دوخب تخس ار وا ، یتازرابمو
 .دوش

 ات ھتفرگ یرساترس یاھمایق زا، یزواجت دض یاھتکرحو ھناھاوخیدازآ یاھشببنج ،زواجت سپس و روث سوحنم یاتدوک عوقو اب    
 .دشیم رتشیب زور رھ زین ریگیپی هزرابم ھب شنامزرمھو افو شالت نایم نیرد .تفرگیم یرتشیب تعرس زور رھ ھناحلسم دربن
 زا لبق افو ،ساسا نیدب .تشاد هارمھ ھب ار شا یسوساج یاھاگتسدو سور ی هدناشن تسد تلود درگیپ ،اھندیپتو اھتیلاعف نیا
 نیزا .دش تارھ ی ھھبج ھب نتفر و لباک کرت ھب روبجم و تفرگ رارق ) داخ (یمنھج نامزاس درگیپ دروم ، هاگشناد سرد مامتا
 .دیدرگ یمخز زین رابکی ھھبج نیردوا .دش هایس عاجترا و رامعتسا ھیلع ھناحلسم دربن دراو میقتسم وا دعبب

 یسایس یاھتیلاعف ھب . تشادن مارآ و رارق زین اجنیرد .دمآ ناریا روشک ھب شنامزرمھ زا یعمج اب ، 1360 لاس رخاوا    
 رفس روشک لخاد ھب ھک یراب رھ .تفاتشیم روشک لخاد رد دربن تاھبج ھب ناریا روشک زا و دادیم ھمادا نانچمھ دوخ یتالیکشتو



 

 راھچ جاودزا نیا لوصحم .دومن جاودزا) نشور ناج الیھس( اب 1363 لاس رد یو .تفاییم یناور شمارآ یرادقم ، درکیم
 .دنا ھتسشن متام شرف رب ناش یگ ھمھ نونکا ھک )تسا رتخد کیو رسپ ھس (دنزرف

 دوخ کلسم رد لیصحت ھب تسناوتن ، یگ هدنھانپ  تالکشم لیلد ھب .دش هدنھانپ ناملآ روشک ھب دوخ لیماف اب1995 لاس رد    
 اجنیرد .تشگ لوغشم ، بش فرط زا مھنآ ،یسکات یگ هدننار قاش راک ھب یگ هدنز تشیعم ی ھنادنم وربآ دربشیپ یارب .دھد ھمادا
  .تخاسیم یتالیکشت و یسایس یاھتیلاعف اروا یگ هدنز شخب نیرت یساسا زین

 ام یرکفنشور ی ھعماج زا شخب رب ی هدنشک یرکف نارحب ، 2001 لاسرد ناتسناغفا ھب شنیدحتمو اکیرما یشک رکشل زا دعب    
 یاروام ییارگداینب (نآ کیپیت ی هدنیامن و یلادوئف عاجترا ،رامعتسا و مزیلایرپما ایوگ ھک هاگدید نیزا تکرح اب ی هدع .درک ھبلغ
 و خیرات مامت و .دنتفر رامعتسا اب ناتسناغفا قلخ عفانم نداد یتشآ یاپ ھب ،دنکیم تسین ھب رس ار ) یناوخاو یبلاط یعاجترا
 ھیلعرب شنارای و افو ھلمجنم، یخیرات هاگتساخو شبنج نیمھزا یشخب اما .دندرک راثن لطاب لایخ نیرد ار شیوخ یسایس درواتسد
 هزرابم و داضت یدنمنوناق کرد ابو ھتفرگ رارق اماس ناتوسکشیپ یبالقنا و یخیرات عضوم رد تراسجابو اباحم یب رکفت عون نیا

  .دنتفرگ عضوم ھناعطاق تافارحنا ھمھ ھیلع

 راک .تسا هدرک نایب )یدازآ یادن ( اماس ی ھیرشن رد کیتامتسیسو مظنم تروص ھب ار کیرویت دربن نیرد دوخ راکفا افو    
 زا کیرویت تافارحنا عاوناو عاجترا ،مزیلایرپما ھیلع کیرویت لصفم تالاقم یط وا ھناعطاق یریگعضومو ھیرشن نیا یارب
 .تسا هدازآ درم نیا یتازرابم گرزب تاراختفا

 و مدرم بیرف و ام نیمزرس ھب زواجت زا دعب لاس تسیب ، ناتسناغفا مدرم بایغ رد اکیرماو نابلاط نایم ھحود نیگنن دادرارق    
 ھجیتن رد مھزاب .دننکیم ینابت ھنامرشیب مھ اب عاجترا و رامعتسا ھنوگچ ھک ،داد ناشن رگید رابکی، یناھج راکفا نتخاس فرحنم
 و تشھد ،رورت ینابرق هرمزور ام مدرم ھکیلاح رد ،دندش اھر اھنادنززا ناتسناغفا مدرم ھب نینئاخو نیلتاق ،نیگنن داد رارق نیا
  .دراذگیم ھحص شنامزرمھو افو یسایس یاھلیلحت و راکفارب ام مدرم یخیرات خلت براجت .دنوشیم یتلادعیب

 نیرد ندرک ھشیدنا ،یبالقنا رکفت نتفرگ وا شور نیرت یلصا ،هزرابم رما رد .دوب نابرھمو افو اب ،مارآ ،قداص ناسنا افو    
 تارکومد کی یسایس یاھثحبو یصوصخ یگ هدنز ی هویشرد وا .دوب نارگید ھب نآ ی هرابود لاقتناو رکف نتخاس ھتخپ ،رکفت
 زرابم کی و بوخرسمھ کی نابرھم ردپ کی وا .دوب فلاخم راکفا ندینش ی هدامآ ھشیمھو ثحب دادبتسا فلاخم ،دوب رادیاپو هاگا

 .دوب یعامتجا تلادع و یسارکومد ،یدازآ تخسرس

 ی هداوناخ ھب ار یبالقنا و رادیب ،هاگآ ناسنا نیا تافو ،دردو هودنا اب ) اماجھ ( ناتسناغفا مدرم یبالقنا شبنج ناراداوھ    
 تیلست یو یسایس ناتسود و نامزرمھ ھب نانچمھ و )یفوتم نارداربو نادنزرف ،رسمھ ،شمرتحم ردپ صوصخب ( یو راوگوس
 یلو یونش یمن اروا رگید ھک تسا یادص افو .تسام اب وا تارطاخ ھشیمھ یارب یلو تسین ام رانک رد نونکا افو .دیوگیم
 .اماجھ فرط زا .داب یمارگ ھشیمھ یارب شدایو داش شحور .دنام دھاوخ یقاب ھشیمھ یارب ادص نیا تقیقح

   

 


